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وزارة التعليــم العــايل والبــحث العــلمي
جامعة حممد خيضـــر بسكرة

والعلوم السياسيةكلية احلقوق

الديـمـقـراطيـة
يف املنظومتني الفكريتني  الغربية و اإلسالمية

دراسة مقارنة

أطروحة
فرع العالقات الدوليةيف العلوم السياسيةالعلوملنيل شهادة دكتوراهمقدمة 

:حتت إشراف :             عداد الطالبا
عبد العايل دبلة:األستاذ الدكتورمصطفى اسعيد                   

أعضاء جلنة املناقشة
رئيساحسني بوقارة           جامعة اجلزائر  :الدكتوراألستاذ 

مشرفا ومقررادبلة         جامعة بسكرة  عبد العايل:األستاذ الدكتور
مناقشا عضواجامعة بسكرة عمر فرحايت          :األستاذ الدكتور
مناقشا عضواعبد الناصر جنديل      جامعة باتنة :األستاذ الدكتور

مناقشاعضواجامعة بسكرة  حممد ملني لعجال أعجال     :الدكتور
مناقشا عضواكيحل عزالدين                  جامعة بسكرة            :الدكتور

وزارة التعليــم العــايل والبــحث العــلمي
م2010/2011:السنة اجلامعية 
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داءــه

نارين بطريق العلم أمي مث أمي مث أمي أإىل من 
وأيب 

أطال اهللا يف عمرمها 
حسان ولقمان :األحباءأهديها اىل زوجيت وأبنائيكما 

و ابنيت سارة وإخويت وأخيت فاطمة عيسى وحسامو
الزهراء 

إىل كل من سار يف طريق العلم 
واىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد يف إجناز هذه 

األطروحة 
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دير ـر وتقـشك

أشكر اهللا العلي القدير الذي وفقين يف إجناز هذا العمل
العلمي 

كما أتفضل بالشكر اخلالص لألستاذ الدكتور عبد 
العايل دبلة على إشرافه وحسن توجيهه يل 
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:مقدمة
رفت الدميقراطية منذ العصور القدمية لدى اليونان، و هـي مصـطلح مركـب مـن كلمـتني  الشـعب       لقد ع

)DEMOS( و حكم)KRATOS( فالكلمة بالعربية تعين حكم الشعب أو سلطة الشعب، وهلذا كانت ممقوتـة  وعليه
.حمالةسيؤول إىل الفوضى الالشعب الطبقة املثقفة عرب العصور حيث اعتربا أسوأ أنواع احلكم ،ألن حكممن

ومل يعرف الرومان هذا النوع من احلكم حيث مرت الدولة الرومانية بثالث مراحل واملتمثلـة يف العهـد امللكـي    
ـ .ق753( أعظـم  روماعرفت فيهاالذي.)م.ق31ـ . م.ق508(اجلمهوريمث العهدوهو عهد التأسيس .)م.ق508م 

ـ  )م 476ـ . م.ق31(دها يف العهد اإلمرباطوريتوسعاا حىت وصلت اىل قمة جم الرومانيـة  ة،ومنذ سـقوط اإلمرباطوري
واليت كانت يعرف بالقرون الوسطى عرفت اإلمرباطورية متزق وصراعات أدخلتها يف ما476الغربية على يد اجلرمان سنة 

عرفت أوربا بعدها مـا يسـمى بعصـر    حيث 1453الرومانية الشرقية على يد املسلمني سنة ايتها بسقوط اإلمرباطورية
مرباطورية الرومانية من حيث عالقتها بالدين أا أقيمت على مييز اإلوأبرز ما.التنوير بفضل جمموعة من الفالسفة واملفكرين 

القـرن الثـامن   يسجل أن يف خلكن التارياإلمرباطوريةعادته قدعليه السالم أسس غري دينية وبعد ظهور عيسى املسيح 
الدي وبعد التدهور الذي عرفته اإلمرباطورية الرومانية مت إعادة بنائها على أسس دينية ومن هنا عرفـت باإلمرباطوريـة   مي

.املقدسة 
-1564((MARTIN - LUTHER)بعد كفاح مرير قاده بعض الفالسفة و املفكرين مثل  مارتن لـوثر 

نيسة اليت كانت مهيمنة يف أوروبـا  ضد سلطة الك(JEAN -CALVIN) (1509-1564) كالفنوجون) 1483
باسـم  استغاللالشعب أبشع ستغاللاخالل القرون الوسطىحيث مت ،)476/1453(خالل ما عرف بالقرون الوسطى

ة باحلرية و العدالة و املساواة ،وإبعاد الـدين  وانطالقا من هذه الظروف عمل هؤالء الفالسفة و املفكرون على املناداالدين،
.عن الدولة 

يف ،طالبت احلركة التنويرية يف أوروبا بأن يكون الشعب هو صاحب السلطة بدال من رجال اإلقطاع والكنيسـة 
اليت  تعتـرف حبريـة   أي احلقيقيةة،احلقإطار اإلصالح الديين الذي عرفته أوربا مع املذهب الربوتستنيت واملناداة باملسيحية 

لـب  امن خالل هذا املطو.الدين و عن طريق رجال الدينباسمية اليت تستعبده املسيحال تلكوحق املواطن يف حياة كرمية 
الدميقراطيـة  و عليـه فـإن  ،"حكم الشعب"فا عند اليونان باسم الدميقراطيةهذه الفلسفة التنويرية مبا كان معروالتقت

وكل املبادئ و القيم اإلنسانية السامية ،...ةو إمنا كانت املطالبة باحلرية و العدالة و األخوة و املساواكمصطلح مل يطالب به
.اليت متثل الدميقراطية يف صورا املثلى واحلقيقية إن صح التعبري 

مرفوضا يف العصور القدمية بينما نودي باحلريـة و العدالـة و املسـاواة يف القـرون     اذا كانت الدميقراطية شيئإ
احلـرة يف  يف العصر احلديث رفعت كشعار للتعبري عن األنظمة )لدميقراطيةا(الوسطى،وهي كلها مظاهر للدميقراطية ، جندها

..) الفاشـية والنازيـة  ( ميز الفكر السياسي احلديث  بني أنظمة  سياسية مشولية ديكتاتوريةحيثمواجهة األنظمة املستبدة،
العصر املعاصر أا أصبحت كقدر حمتوم بينما جندها يف ... )وحكومة اجلمعية،شبه رئاسي وبرملاينرئاسي (خرى دميقراطية أو

أشـار العديـد مـن    وقـد  .جيب على كل الشعوب اإلنضواء حتتها وهذا يف إطار قيادة الواليات املتحدة اإلمريكية للعامل 
احلايل يعد وقتا متميزا فيما يتعلق مبجال السياسة اخلارجيـة األمريكيـة ألن الفتـرة   الدبلوماسيني األمريكيني إىل أن الوقت 
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وهنـا تطـرح األدبيـات    .القيم األمريكية حول العامل رسيخ القادمة تتطلب نشر الدميقراطية وآليات السوق اىل جانب ت
مـن  ،العديد من األسئلة حول الدور األمريكي يف نشر الدميقراطية يف العامل وخاصة يف منطقة الشرق األوسـط  السياسية 

هـا الواليـات املتحـدة    سية واإلقتصادية والثقافية  واإلستراتيجية اليت ختفيحيث مصداقية هذا الدور وماهي األبعاد السيا
أي ما هي االهداف غري املعلنة واليت تسعى الواليات املتحدة االمريكية حتقيقها من خالل نشر الدميقراطيـة يف  األمريكية ؟

؟ األوسط ويف غريه من مناطق العامل  الشرق 
وليس ملواجهة الدين املسيحي كـدين وإمنـا   ،د ولد من جديد يف القرون الوسطى حقيقة إن موضوع الدميقراطية ق

وعليه فـنحن  ،ملواجهة الكنيسة اليت تبنت الدين ككلمة حق إال أن ماأراده البابوات هو الباطل واهليمنة وإذالل الشعوب 
والسلوكات البابوية الـيت كانـت   ،ة كدارسني أكادميني جيب أن منيز بني الدين املسيحي كدين مساوي جاء لسعادة البشري

كما جيب أن منيز بني الدميقراطية اليت تعين حكـم الشـعب واملسـاوة    يلة إلذالل الشعوب األوربية ؛تستخدم الدين كوس
العلمانية البحتة الناقمة واملعادية للدين واليت تسعى اىل فـتح اتمعـات والقضـاء علـى     والدميقراطية اليت تعين الة،والعد

هناك من يرى أن املقصود بنشر الدميقراطيـة يف  ة يف إطار تبعية غربية عمياء ،لدرجة أنيتها وجعلها تعاين أزمة اهلويخصوص
.إطار العوملة هو إستبدال ثقافة بأخرى

رويب خالل القرن السادس عشر و السابع عشر بقيادة روسيا و بروسيا، و ظهور الدولـة  وبعد الصراع األرويب األ
حيث وجدت احلركة التنويرية سـندا شـعبيا   ،يف أوروبا كان املناخ مساعدا لنشوء الدميقراطية يف أوروبا و تطورها القومية 

ونظـرا ملـا   السلطة الدينية بالسلطة املدنية ،استبدالوهنا مت ،كبريا مما أدى يف األخري اىل سيطرة الشعب على زمام األمور
الـذي  ني التخلـف  مت الربط ب... واإلقتصاديةيف خمتلف ااالت السياسية هارازدمن تطور واملدنية حققته تلك السلطة

وعليه مت تفسري التحضر والتطور والتقدم الذي عرفته أوربا ،االدين املسيحي الذي كان مسيطربسبب أوربا منهينكانت تعا
لكل جمتمع يريد أن حيقق ذالك التطور الـذي  ينبغيومن مث استنتاج  القاعدة الذهبية يف نظر الغرب أنه ،تحررها من الدينب

واإلقتصـادية  واالجتماعيـة عرفته أوربا أن يتبع أول خطوة خطتها أوربا واملتمثلة خاصة يف إبعاد الدين من احلياة السياسية 
ة ؟ كما مدى صالحية النهج األوريب يف اإلصالح للمجتمعات اإلسالميلنستبنيهذه سنتناوله من خالل أطروحتناوهذا ما.

نتساءل بداية عن حقيقة النهج األوريب من حيث هو إبعاد للكنيسة أم هو إبعاد للدين ؟ وهل فعال قد حتلل اتمـع األوريب  
؟ احلـديث باملسيحية رغم حتريفها ؟ وماهو الدور الذي يلعبه الدين يف اتمـع األوريب امن الدين املسيحي أم مازال مرتبط

.؟ةوماهو دور الدين يف اتمعات احلديثلدين يف اتمع األوريب ؟ وماهي عالقة الدولة با
لقد بلغت الدميقراطية قمة جمدها يف أوربا خالل احلرب العاملية الثانية ، حيث كانت هناك دول احملـور مـن جهـة    

بـني الواليـات   الصراع ذا هواستمرنه أكثر حرية ودميقراطية من غريه؛ودول احللف من جهة ثانية ، و يدعي كل منهما بأ
يعترب كل طرف حيث يعرف باحلرب الباردة ،يف إطار ما،سابقا من جهة ثانية السوفييتاملتحدة األمريكية من جهة واإلحتاد 

)احلرية(وتراجع االشتراكية جند أن مفهوم الدميقراطية ارتبط بالليربالية السوفييتوبعد سقوط اإلحتاد . انه ميثل الدميقراطية  
(liberté) شـعار  األمريكيـة رفعت الواليات املتحـدة  و.ادف املعرب عن الدميقراطية الليربالية املرأصبحتلدرجة أن

و من هنا كانت أغلـب الـدول   مل و بناء النظام الدويل اجلديد ؛الدميقراطية و احلرية وحقوق اإلنسان  يف إطار قيادا للعا
اىل غري ذلك من املبادئ والقيم  و ...اإلنسان و حرياته و تكوين األحزاب السياسية تنادي بسيادة القانون واحترام حقوق
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تريـد  األمريكيـة أن الواليات املتحدة ن هناك تعبريا صرحيا عن ذلك واملتمثل يف بل إ،اآلليات اليت تقوم عليها الدميقراطية 
راطيـة ومكافحـة   قنشر القـيم الدمي ن تتبين أد استطاعت قاليات املتحدة األمريكية الوويعتقد البعض أن".دمقرطة العامل"

اإلرهاب يف خمتلف دول العامل عامة ويف املنطقة العربية واإلسالمية خاصة لتخليص شعوا وتطهريهـا مـن ثقافـة العـداء      
مريكيـة خاصـة   هتمام الغرب عامة والواليات املتحدة األومن هنا جاء ا،وتلقينها ثقافة السلم والتعايش مع اآلخر ،والعنف 

حماربـة  قد اقتنـع بـأن   الفكر السياسي األمريكي حيث تشري بعض األدبيات اىل أن واملسلمنيمبنطقة الشرق األوسط
ل خمتلـف  ااإلرهاب تتطلب جتفيف منابعه املادية والفكرية ، وهذا يتطلب تغيري أوضاع املنطقة عرب عملية إصالح شاملة تط

.تقوم على احلرية وحتترم حقوق اإلنسانة أنظمة دميقراطية من أجل إقامدول الشرق األوسط
قد ترتب على هذا الطرح عدة أثار دولية وحملية خاصة بالدول العربية واإلسالمية املعنية بقضية الدميقراطية أو مال

األمريكية فقط فهي قضية ةحيث مل تعد هذه املبادرة مرتبطة بالواليات املتحد،يسمى يف األدبيات السياسية مببادرة اإلصالح 
زاما أمريكيا بل حتولت اىل لتاوعليه مل تعد ،ن تربطها بالسالم واألمن الدولينيستطاعت الواليات املتحدة األمريكية أدولية ا

ل الثمانية الصناعية كما تؤكد األدبيـات وخاصة الدو،لتزام دويل بقيادة الواليات املتحدة األمريكية ومبعية الدول الكربى ا
عـن دورهـا يف مواجهـة األصـولية     تستطيع أن تتخلى والبااللتزامطوعا أو كرها جمربة السياسية أن  الدول األوربية 

. اإلسالمية اليت حلت حمل االشتراكية يف مواجهة الليربالية 
ميكن مية أنه الهو مهم يف القضية بالنسبة للدول العربية وخاصة اإلسالإال أن ما،رغم وجاهة هذا الطرح وقوته 

الذي األوحد هو النموذج ويف أوربا مريكية رغم جناحه الباهر يف الواليات املتحدة األيدعي أن النموذج الغريب أنألي فرد 
ألن كل بلد له احلق يف أن يقيم نظام حكم الذي يناسبه انطالقا مـن ثقافتـه   ،ذو حذوه كل األنظمة الدميقراطيةن حتجيب أ

.وتارخيه 

تستطيع أن تسـري عكـس التيـار    أا الراطية ،قكرب إشكال يطرح على الدول اإلسالمية يف إطار تبين الدميوأ
الدارس لتاريخ الفكر السياسي واملتتبع ملراحل تطـوره  حيث تشري األدبيات السياسية اىل أن ، الدميقراطي الذي عرفه العامل

أن هناك توجه عاملي حنو العلمانية وقد تأثر بذلك العديد ها يف عصر التنوير عرب العصور من العهد اليوناين إىل الروماين وبعد
هذا التوجه كان معاديا لكل فكر ديـين  ...وأبرزهم مصطفى أتاتورك وطه حسني وبورقيبة اإلسالميةمن املفكرين يف الدول 

سطى كما بينـا، الكنيسة يف القرون الولتجربة التارخيية السلبية للمجتمعات األوربية مع وذلك بسبب ا.ولكل سلطة دينية
واألنظمـة امللوكيـة   مبا فيها األنظمة اإلسالميةفرق بني السلطة الدينيةيف فكر وخميلة اتمعات الغربية أنه الحيث أصبح 

ق التارخيية كل هذه احلقائوراءالعلمي األكادميي يلزمنا بعدم االنصياعفإن البحث وعليه ،وأنظمة احلكم الشمولية التسلطية
.هو ديينالدميقراطية ونعادي كل مالنتبىن

جند أن هنـاك  ،واأليديولوجية الشيوعية يف خمتلف دول العاملاالشتراكيوتراجع النظام املعسكر الشرقييار بعد ا
يف النظـام  واملتمثل السياسي كالطائر حيلق يف العامل جبناحيه واملتمثلني يف اجلناح،للنظام الليربايل على الساحة الدوليةابروز

ل الغرب  يف العامل قيمة سياسـية  وأصبح نشر الدميقراطية من قب.يف النظام الرأمسايلواملتمثل االقتصاديالدميقراطي واجلناح 
ويف العديد من املناسبات يشـري اىل ) كويف عنان(وكاد األمر يكتسب مسحة من القانون الدويل فاألمني العام لألمم املتحدة 

هذه احلقوق جاز للمجتمع الدويل التدخل حلمايـة هـذه   انتهكتأن سيادة الدول إمنا تقررت حلماية حقوق اإلنسان فإذا 
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نتهاك سيادة الدول وهذا يف إطـار  حىت وإن أستدعى األمر احمال يفيد أن الدميقراطية قادمة الوهذا ما،ولو بالقوة احلقوق
.سم الدميقراطية وحقوق اإلنسانالتزامات على باقي الدول باض حيث ميكن للدول القوية فر،العوملة 

العديد من املفكرين أن النموذج الغريب قد فرض نفسه على العرب يرىطرح إشكالية األصالة واملعاصرة يف إطار
تقالل نالحـظ  منذ العهد االستعماري وأن االستعمار قبل خروجه قام باملصادقة على شهادة ميالد تلك الدول ويف عهد االس

تدخل الغرب باسم حقوق اإلنسان ويف إطار التبادل التجاري واالقتصادي واملايل جند أن مؤسسات العوملة واملتمثلة يف كـل  
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية قد أدخلت املشروطية السياسية يف املعـامالت االقتصـادية   من 
هناك إستراتيجية مدبرة للقضاء على كل ما هو خصوصي حيث أكدت الدول الكربى أنه ال ينبغـي  مما يعين أن .1990منذ 

.تعطيل اإلصالح االقتصادي والسياسي باسم القيم 
وخاصـة  ،يف حق دول وجمتمعـات العـامل الثالـث   خطرية جداأننا نعتقد أنه سابقة إالهذا التحليلرغم واقعية 

ائر آخر دولة إسالمية تتحصـل علـى   ستعمار الكالسيكي وكانت اجلزتئت أن ختلصت من االمية اليت مافاتمعات اإلسال
ن سـم القـانو  رة هذا االستعمار يف كونه باووتكمن خط،"العوملة"مار ستعاستقالهلا لتجد نفسها يف قبضة استعمار معاصر ا

لسيل اجلارف ،إذ يستحيل مواجهتـها والسـري   حيث تشبه العوملة  باة الدولية،مما حيول دون مواجهته سم الشرعيالدويل وبا
من وطأا والتقليل مـن  والتخفيفن تتكيف معها  وهلذا حتاول الدول أ،مفر منه بل جيب تقبلها كأمر واقع ال،ضد التيار
.األنظمة قصرارطةوسيلة لدمقالعوملة وتبقى .ة من منافعهاستفاداالوأضرارها 

ظم جتاهها حنو األخـذ بـالن  ايار العديد من النظم الشمولية ولعشرين قد شهد ااألخري من القرن االعقد إذا كان 
ذلك أن الفكر الليـربايل ال يـؤمن   ،ستخالص من ذلك أن الدميقراطية الليربالية حتمية تارخييةالليربالية ،فإنه من الصعب اال

فال ميكـن  ا ما أشار إليه العديد من املفكرين باحلتمية من حيث أنه يقوم على أساس احلرية وقدرة اإلنسان على اإلبداع وهذ
نقـع  لكي ال؛يؤمن باحلتمية التارخيية ن املذهب الليربايل الذلك أ،الدميقراطية الليربالية رقول مببدأ احلتمية التارخيية لنشأن ن

. يؤمن باحلتمية فهو البدأ الليربايل على أسس تناقضه من حيث أننا نريد نشر امليف تناقض 
قتصادي الرأمسايل كنظام اعلى النظام واعتمادهاالعامل الدول يف خمتلف أحناءدمقرطةتشري بعض الدراسات إىل أن

حيث ختتلـف  ،فإن املشكلة تطرح بأكثر حدة يف اجلانب السياسي،االقتصادية واالجتماعية قد طرح العديد من املشاكل
،أو أن هناك صور أن هناك منوذج دميقراطي قياسي واحدميكن أن نتوعليه ال؛اخل...وجتماعية والثقافية م السياسية واالالقي

وصفة دميقراطية واحدة صاحلة لكل اتمعات ، فالواقع واملنطق يؤكدان أن الدميقراطية وإن كانت أفضل األنظمة املوجودة 
اعية السـائدة  جتمااللثقافية واإلقتصادية وحسب القيم ا،خر آإىلومن جمتمع ،يف العامل فإن تطبيقها خيتلف من بلد اىل آخر 

جلوانـب السياسـية   اارتبـاط وما يؤكد هذا الطرح أن التحليل الشمويل لظاهرة الدميقراطية يفيـد  ومدى تطور اتمع ،
عـن  ة واإلقتصادية واملاليـة البعض ، وإذا كان من السهل مواجهة القضايا املاديببعضهاجتماعية والثقافية واإلقتصادية واال

هناك مـن  حيث جند ،فإنه من الصعوبة مبكان تغري القيم واملعتقدات اليت هي يف العقول،من العامل اخلارجي استريادهاطريق 
تشارك يف مثل هذه تؤمن وال م دول اجلنوب الظأن القيم الدميقراطية قيم غربية ، وليست من التراث اإلنساين وأن معيعترب 
مما يؤكد لنا وجاهة طرح الدميقراطية بني املنظومتني الفكريتني الغربيـة  . تراثا غربيا ينبغي مقاومتهنبيا ووافدا أجوهي .القيم 

.واإلسالمية 
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تساعد على نشـر القـيم   التفيد وإن التجربة التارخيية السلبية  للمجتمعات اإلسالمية يف عالقتها مع الغرب ال
هناك خلفية فكرية لدى اتمعات اإلسالمية معادية للقيم إذ،لعكس من ذلكبل على ا،الدوليف هذهالليربالية الدميقراطية

يـزال  الحيث ،ستعمار احلديث المية هو احلروب الصليبية وهو االها أن الغرب بالنسبة للمجتمعات اإلسؤشنوم،الغربية 
فكيـف يصـبح   لف اتمعات ار الغريب وهو سبب ختستعمن يشهدون على  وحشية وبشاعة االهناك أرامل وأيتام ومعطوبو

أن هـذه  تؤكد العديد من األدبيات أنه ال خيفى على أحد و.أن يكون الداء هو الدواء  اليوم هو املصلح فمن غري املنطق
منا تصـدر  إالصناعيةوهي صادرة من الواليات املتحدة األمريكية ومن ورائها جمموعة الدول الثمانيةالدعوة اىل الدميقراطية 

فهي اليت كانت املساند لصدام حسني يف حربه مع إيران .يستبدادية يف املاضحل دول كربى طاملا ساندت حكومات اعن مصا
.كما أا املساند حلركة طالبان يف مواجهاا مع النظام الشيوعي يف أفغانستان 

بالسـالم واألمـن   قد ارتبطونشر الدميقراطيةصالح مبادرة اإليتمثل يف أن آخر للدميقراطية يف العامل هناك طرح 
بغريها من الدول األوربية ،فهي قد أصـبحت  مرتبطة بالواليات املتحدة األمريكية والطية ومل تصبح قضية الدميقرا،الدوليني 

ـ لتزام دويل مما جيعل التزاما أمريكيا خالصا بل حتولت اىل اوهي مل تعد ،مسألة شبه إنسانية أو مبثابة توافق  عاملي ملزم دول ال
.وخارجة عن القانون والشرعية الدولية مارقة إرهابية عتربت دوالوإال ا،ملزمة اأدبيا وأخالقيا اإلسالمية 

ن يدعي أن النموذج  الغريب عموما واألمريكـي  ميكن ألي فرد أوكما بينا سابقا أنه  الفانه إذا سلمنا ذا الطرح
ذو حذوه كـل األنظمـة   ن حتهو النموذج الوحيد الذي جيب إتحدة األمريكية رغم جناحه الباهر يف الواليات امل،خصوصا 

ولقد أكـدت  ،انطالقا من ثقافته وتارخيه،الذي يناسبه الدميقراطي ألن كل بلد له احلق يف أن يقيم نظام احلكم،الدميقراطية
ن هناك خصوصـيات ال  لغرب والشرق ألاكاة مستحيلة بني افشل الدولة املستوردة وأن احملالعديد من الدراسات الغربية

.سنحاول إبرازه يف هذه األطروحةوهذا ماميكن جتاوزها 
بل هي ممتـدة يف جـذور التـاريخ    ومل تكن مرتبطة بالدميقراطية ،إن عالقة اإلسالم بالغرب ليست عالقة حديثة

الناسيأيها"من اآليات اليت جاءت بصيغة دهناك العديو،حيث أن الرسالة اإلسالمية رسالة عاملية وجلميع األمم العميق،
يف عليه الصالة والسـالم  بعث رسول اإلسالم لرسالة اخلامتة  وهلذا  لك أا ايؤكد ذيؤكد عموم الرسالة احملمدية كمامما" 

بشـة ،  احلالنجاشي يفوتشري األدبيات اىل بعضهم ونذكر منهم رسائل اىل حكام الدول ااورة ة من اهلجرة السنة السادس
وتؤكـد  .يف اإلسـالم  للـدخول  الرسول عليه الصالة والسالم يـدعوهم  إليهمأرسل ...كسرى فارس ، هرقل الروم  

يف حالة مواجهـة وعـداء   منذ أربعة عشر قرن عامل الغرب وعامل الشرق كانااألدبيات السياسية وخاصة اإلسالمية منها أن 
.قة وختوف متبادلةثفهناك حالة عدم.من تكامل وانسجامأكثر

أبرز مراحل التدافع بنب الشرق والغرب نذكر الفتوحات االسالمية وعبور املسلمون مذيق جبل طـارق يف  إن من
ووصوهلم لألندلس كما حيدثنا التاريخ عن احلروب الصليبية يف القرن احلادي عشـر والثـاين عشـر    ) 711(القرن الثامن

حيـث تؤكـد هـذه    التارخيية والسياسية والدينية واحلضارية ،اهتمام الدراساتوكانت هذه احلروب حمل .والثالث عشر 
تسمت عالقة الغرب املسيحي بالشرق اإلسالمي بالعداء والصراع املستميت عرب فتـرات طويلـة مـن    ااألدبيات أنه قد  

روب مثلت حماولـة أوربيـة   ألن هذه احل،وصل العداء ذروته خالل فترة احلروب الصليبية يف القرن الثاين عشر و،التاريخ
الذي كان يف يوم من األيـام ضـمن منـاطق السـيطرة     ،من النفوذ اإلسالميستعادة الشرق واملناطق املقدسة مسيحية ال
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،يسعى اعامليروعا حضاريا إنسانيا ن املسلمني عرب التاريخ ظلوا حاملني مشأتؤكد هذه الدراسات أيضا والرومانية املسيحية
صـطدموا مبشـروع   دافعوا عن مشروعهم العاملي فقـد ا يف مشارق األرض ومغارا ،ومبا أن املسلمنيتوحيد اللنشر رسالة 

التوسـع  وخاصـة يف العهـد   أغلب مناطق العامل العام يفبيني الذين نشروا منوذجهم يفوهو مشروع األور،عاملي آخر مثله
كان توسعا إمربياليا وسباب دينية أما التوسع األوريب اكان ألروعني هو أن االنتشار اإلسالمي والفرق بني املشستعماري اال

كب الثـورة الصـناعية   احيث و.ليها الثورة الصناعية يف أمس احلاجة إوات الطبيعية اليت كانتللبحث عن الثر،استعماريا
.موجة استعمارية واسعة مما يؤكد ارتباط هذه بتلك 

ومل ينشر بالقوة ومل يكن الغـرض مـن وراء   ،احلسنة واملوعظةوباحلكمة اىل التوحيد ةإن اإلسالم قد نشر بالدعو
وهناك العديد من اآليات اليت تؤكد هذا املعىن من حيث أننا جيب أن نتبع من ال يطلب منا اإلسالم حتقيق مصاحل مادية نشر

وإقامـة دول  اىل التوسـع  ونيسعاملسلمون ن نشر الدعوة اإلسالمية واجب ديين على كل مسلم ومل يكن ذلك أ،أجرى 
حلياة الدنيا إال لعب تساوي جناح بعوضة وماألن الدنيا يف النصوص اإلسالمية ال،خرويةكان اهتمامهم باحلياة األبقدر ما

وهناك. وأننا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاءا و ال شكورا . وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور،...وهلو وزينة وتفاخر 
هتمام املسلمني بطبيعة النظـام السياسـي   عدم النايفسرولعل هذا ما،اليت تؤكد هذا املعىنمن اآليات واألحاديث العديد 

وأن أفضل اجلهاد كلمة ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر بإجياألنه رمز وحدة املسلمني مع ،سوى تأكيد الطاعة للحاكم
قـد  ،19ستعمارية على بالد العرب واملسلمني منـذ القـرن   االمربيالية والغربية االن اهلجمةائر،غري أحق عند سلطان ج

العديد من احلركات السياسية والفكرية املناهضة للتغريب ومن أبرزها حركة اإلخوان املسلمني يف مصـر  سامهت يف ظهور
.عية العلماء املسلمني يف اجلزائرومج

أثارت خماوف الغربيني خشـية مـن   كلما تمع اإلسالمي جناحات عديدة حقق اكلما وتشري الدراسات اىل  أنه 
نتشـاره يهـدد   اكما أن خطر االسالم على الغرب كان خطر مزدوج من حيـث ان  تفوق املسلمني السياسي والعسكري، 

هنا كـان خطـر   خيتلف عن االنظمة الدميقراطية الغربية العلمانية  ومناملسيحي كما أن االسالم جاء بنظام سياسي عالتوس
متـدت  األنـدلس  ،ويف الوقـت نفسـه ا   حيث وصل  املسلمون اىل .وخطر سياسي يف نفس الوقت مزدوج خطر ديين 

ربص املغـرب  قوالشام وفلسطني وفارس ومصر وأرمينيا إىلسالميوقد بلغ التوسع اإل،اإمرباطوريتهم شرقا اىل وسط أسي
ومن أبرزهم  الرازي والـبريوين  كما أن للمسلمني علماء ومفكرين  ،الصني يفسالم بعض املناطق كذلك دخل اإل،وأسبانيا 

...وابن رشد وابن سينا و وابن خلدون وابن بطوطة واخلوارزمي
ايـار نعتقد أا طرحت حديثا وبقوة ، وبالضبط فإن واملتمثلة يف خطورة االسالم على الغرب هذه اإلشكاليةإن

ولو مل يكـن هنـاك   ومة الدولية القائمة على الصراع ،يف املنظاشتراكية ترك فراغا إيديولوجيالشيوعي وتراجع االاملعسكر 
احلكم فقوربا تشووكانت البداية بعد أن توىل جعا اشتراكيا ملا كان هناك طرح للقضية اإلسالمية على الساحة الدولية اتر

واملتمثلـة  ،اهليكلة إعادةأي الشفافية و ) الربوستريكا ست والقالسنو(وبدأ اإلصالحات ،1985سنةالسوفييتيف اإلحتاد 
وهنـاك  .إن مل نقل ذوبان األوىل يف الثانيـة ،شتراكية على الرأمسالية إصالحات تعرب عن تقارب وانفتاح لاليف جمموعها يف 

مت ،1989بـرلني سـنة   جدارسقوط تعترب مؤشرات قوية لزوال الثنائية القطبية  فبعد العديد من األحداث السياسية اليت 
وإعالا للنظام الدويل اجلديد الذي ،1991و التحالف األمريكي على العراق فيما بعد ،السوفييتاإلعالن عن حل اإلحتاد 
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جتلـت  2001سـبتمرب  11وبعد أحـداث ،يؤكد زوال الثنائية القطبية لتبدأ األحادية بقيادة الواليات املتحدة األمريكية 
فمن العراق إىل أفغانستان مث التحرشات على سـوريا وبعـدها    ،يات املتحدة األمريكية والعامل اإلسالمياملواجهات بني الوال

ليست وليدة الصدفة وإمنا توحي بأن هنـاك إسـتراتيجية  صـراع     العامل اإلسالمي تؤكد أن صدامات الغرب مع،إيران 
إلسالم سواء كان يف إطار احلـرب الصـليبية أو يف إطـار    تؤكد عداء الغرب ل،أمريكاومواجهات بني العامل اإلسالمي و

.سنتتبعه من خالل هذه األطروحةإكراها وهذا ماأورغبة ،لليربالية الغربية للدميقراطية اإخضاع العامل اإلسالمي 
فـإن  السوفييتوخاصة بعد سقوط اإلحتاد ،العاملي الراهنالنظامإحدى متغريات هي الظاهرة اإلسالمية كانتإذا

.وروحيـة  كقوة سياسية ميارسه من تأثريماجيب أن ننظر إليه من حيث ، بلكدين فحسبإليهميكن أن ننظر اإلسالم ال
إنـه نظـام   ،باملعىن الضيق للمعتقدات ن اإلسالم منذ البداية كان أكثر من ديانةتؤكد أإلسالميةفجل األدبيات الغربية و

صاحل لكل زمان ومكـان  هويفصل الدين عن الدولة وهو نظام كلي وليس مشويل الوثقايف فجتماعي اقتصادي اسياسي و
.ينظمها بالتشريعالولكل البشرية  وليست مثة ناحية يف حياة املسلم واتمع 

احلضاري الذي حاول العديد مـن املفكـرين   ت منه منافسا حضاريا ،هذا التنافس جعلإن طبيعة اإلسالم الكلية 
ومن أبـرز املفكـرين   ،ىت املسلمني غض الطرف عنه و جتاهله حتت غطاء الدعوة لألخوة و التـآخي احلضاريالغربيني و ح

الذي حيذر املسلمني من االنطواء علـى الـنفس وعـدم االنـدماج يف     ”JAQUES BURKE“جاك بريكنذكر
ومن أبـرز املفكـرين العـرب    .يل اجلديد احلضارة الغربية حيث يعتقد أن ذلك سيؤدي اىل تطور غري إنساين يف النظام الدو

السلطة املفكر واألديب املصري طه حسني الذي قال أن ج  يف  احلضارة الغربية نذكر واملسلمني الذين يدعون اىل االندما
ضرورة تقمص الشـعب املصـري   طه حسني يف العديد من كتاباته اىلكما أشار ،.ال تأيت من السماء ولكن تأيت من األرض

أن املسيحية واإلسالم مـن أصـل   كما قال ،لكي حيقق التقدم واالزدهار بزهرها وبشوكها ،ارة الغربية حبلوها ومرهاللحض
وأن ن الدين والنظام السياسـي أمـران خمتلفـان    وقد أكد أ،فكرية ثقافية بني  الشعوب اتواحد و ال يوجد هناك خالف

.بالدينامأسس علمية أي ال عالقة هلان على يقوم،إذالدستور والدولة فوق أي اعتبار آخر
و كما قيل أن احلضارة هي كلمة واحدة تعـين احلضـارة   يكون هناك صراع حضاري إذا كان بريك يرفض أنو

فكرة اية التاريخ اليت أصدرها يف مقـال  صاحب )francis-fokeyama(*انسيس فوكوياما فماذا نقول لفر،األوربية
1992والرجل األخري سنة اية التاريخ"بعنوان وطورها يف كتاب 1989سنة 

"and the last manthe end of history   " جنده يؤكد بأن النموذج الرأمسـايل أثبـت صـالحيته يف    إذ
-samuel) ومـاذا نقـول لصـموائل هـانتجنت     .امليدان، و من هنا انتهى الصراع لينضم اجلميع حتت املظلة الليربالية

huntington) والذي 1996بعنوان صدام احلضارات ،وطور فكرته يف صورة كتاب سنة1993الذي كتب مقال سنة
احلضارة الغربيـة  وأن أبرز املواجهات تكون بنيقد حتول اىل صراع ثقايف بني احلضاراتيأكد فيه أن الصراع األيديولوج

يسـمى بالفتنـة الثقافيـة    ستاذ علي عبد الرازق مالأل،"اإلسالم وأصول احلكم"كما قد أثار كتاباإلسالميةواحلضارة 
ـ  عالقة له باحلكم وما حممد إالوال،ن الدين اإلسالمي دين ودين فقط والذي يؤكد فيه أ، ةالسياسي ارسول ومل يكـن ملك

كـرين قـد   جنـد أن املف وهناباحلكم ،عالقة له ن اإلسالم الالتكلم عن إقامة دولة إسالمية ألميكنوال،مؤسس دولة وال
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يتعلق بنظـام احلكـم   أي كل مانقسموا اىل قسمني بني مؤيد للكتاب وبني مهاجم ناقد ،على أساس أن السياسة الشرعية ا
الم ويطرح حجة اإلسالم أبو حامد الغـزايل قاعـدة   ء من شريعة اإلسهي جزف،يف جمتمع املسلمنيامة السلطة السياسية وإق

المـا يف أن الدين هو األساس وأن السلطان حارس حيث يؤكد أن طة يف اتمع  تتمثل الدين والسلدورذهبية لتمييز بني 
.حارس له فضائعله فمهدوم وماالأس

نصل اىل سالمية وجه إشكالية الدميقراطية بني املنظومتني الفكريتني الغربية واإلجلذور وأوبعد هذا التحليل البسيط 
وخاصة فيما يتعلق بالـدين ومـاهو دوره يف حياتنـا    ،فية و السياسية اليت  جيب طرحهاهناك قضايا مهمة يف حياتنا الثقاأن 

ناك من ينادي بتطبيق الشريعة  فـإن  هوإذا كان ؟وماهي عالقة الدين بالدولة ونظام احلكم يف اتمع اإلسالمي ؟كمسلمني
غري مسـؤول  يكفي أن نقول أن اإلسالمكما أنه الغامضة وحتتاج اىل برنامج عمل ، تزالحقيقة ذلك التطبيق وطريقته ال

نقر مبا تشري إليه العديد من األدبيات السياسية من أن الدميقراطيـة لـيس هـي    نا باملثل جيب أن ألن،عن تصرفات املسلمني 
.م سيدنا يوسف فالدميقراطية بريئة منهم براءة الذئب من د. عار الدميقراطيةرفعوا شستبداد احلكام حىت  وإن ااملسؤولة عن 

فليس هناك دراسات سابقة متخصصة على الرغم من أمهية املوضوع فإنه يفتقر للدراسات األكادميية املتخصصة،و
وخاصة يف أقسام العلوم السياسية  و كل ما وجدنا  أن هناك أطروحات فكرية تنقصها الدقة العلمية يف ختصصـات علميـة   

نه يتعلق مبسألة فكرية للبحث عن الوجود بني األصالة و املعاصرة لتحقيق التوازن أخرى ،ونظرا  ألمهية املوضوع من حيث أ
، فإننا ارتأينا  أن نطرح املوضوع كمحاولة من أجل حتقيق هـدف علمـي   )الدميقراطية( و املقتبس ) اإلسالم( بني املوروث 

لنا مدى إمكانيـة التعـايش   ددحتخرج بنتيجةيتمثل يف  معرفة جوانب االختالف و التقارب بني اإلسالم و الدميقراطية، لن
والـيت حتقـق العامليـة    عن طريق حتديد مجلة من القيم واليت قد تكون قواسم مشتركة بني خمتلف اتمعات واألممبينهما ، 

Universalism نرفض العوملة ، حيثGlobalisation اليت تقوم على االحتواء واهليمنة وفرض القيم الغربية، أو
ويف مقدمتها فرض النموذج الدميقراطي األمريكـي علـى مجيـع    American valuesيسمى بالقيم األمريكية   ما 

.الشعوب دون مراعاة للخصوصية واهلوية الثقافية اليت متيز اتمعات عن بعضها البعض
ضوع وميكن حصر األسباب إن أمهية وأهداف الدراسة اليت أشرنا إليها كانت من ألسباب القوية يف اختيارنا للمو

املباشرة يف سببني جوهرين واملتمثلني يف السبب العلمي واملتمثل يف الرغبة يف الوصول اىل حقائق علمية حول طبيعـة نظـام   
للمجتمع اإلسالمي الذي يعاين من التخلف السياسـي  يف انتمائناوالسبب الثاين وهو سبب ذايت واملتمثل.احلكم يف اإلسالم 

،وإميانا منا أن النهوض ذا اتمع لن يتأتى إال عن طريق النخب املثقفة وما تقدمه هلذا اتمع مـن دراسـات   واالقتصادي
..وحلول علمية وخمططات إستراتيجية للخروج به من شرنقة التخلف 

ومشوليـة   اطية نظرة ثاقبةجيب أن ننظر للدميقرو عالقة الدميقراطية بالدين وملعرفة طبيعة عالقة اإلسالم بالدميقراطية 
تتجلى يف بعض القيم و املبـادئ  -و ممارسةنظرية ك–فالدميقراطية .ا محىت نتمكن من حتليل تلك العالقة بينه،يف مكوناا 

: كالدسـتور، الفصـل بـني السـلطات    ( كما تتجلى يف بعض اآلليات ،...) العلمانية، السيادة، الشعب مصدر السلطة (
وارها انطالقا من أغوسرب ث يف الدميقراطية ومن هنا يستوجب علينا البح،...)قضائية، التعددية السياسيةتشريعية، تنفيذية،
لنصل إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وخمتلف االس واهليآت التشريعية والتنفيذية والقضائية،لرومان بااليونان ومرورا 

جمرد نصوص يتعبـد ـا   الشريعة اإلسالمية ليست ن بط ذلك بالدين اإلسالمي الاولة روحماليت عرفتها أوربا عرب التاريخ ،
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تلـف ة ومتنوعة وخمدعدياملقاصد هوهذتدور كلها على حتقيق مقاصدها كما تؤكد كتب الفقه تكاليف الشريعةف،املؤمنون
وباملثل كانت الدميقراطيـة عـرب   .. .واملالالدين والنفس والعقل والعرض بني العلماء وكقاعدة عامة تدور حول محاية فيها 

ـ وإذاواملساواة ،ةلاوالعدواحلرية مبادئ األخوة التاريخ تسعى من أجل حتقيق حياة أفضل للبشرية عن طريق تكريس تكان
.بشئدميقراطية المن هناك ديكتاتورية دستورية فإا ليست 

سـوى  يكية يف حماولتها لنشـر الدميقراطيـة يف العـامل   ن الغرب عامة والواليات املتحدة األمرأوما جتدر اإلشارة إليه
لعديد مـن  وهناك ا.هدافها الغري معلنة من أجل حتقيق أ،وراء تلك املبادئ السامية للدميقراطيةالتخفيإستراتيجية متكنها من 

داة تساعدها على فـرض  هي أ،"دمقرطة العاملل"مريكية  ن حماولة الواليات املتحدة األأاألدبيات السياسية اليت تؤكد على
يبعث فينا وهذا مااءها يف مركز الصدارة بدون منافس،هيمنتها السياسية و االقتصادية و الثقافية مما يعزز تفوقها احلايل و إبق

؟"النظام الدويل اجلديد"الشعور بالتعجب و التساؤل عن مكانة اتمعات اإلسالمية كمبادئ و قيم يف هذا 
ذالـك  . تطرح نفسها وذات صلة مباشرة باملوضوع نود إبرازهاطروحة فإن هناك أسئلة عديدةوقبل طرح إشكالية األ

من العهد اليوناين اىل اليوم ،ولعل هذاالغربينينتقاد من قبل العديد من املفكرين راطية الغربية كانت والزالت حمل اأن الدميق
، يتعلق خبصوصيات اتمـع اإلسـالمي  ين اإلسالميني وخاصة يف مالنقد النظام الدميقراطي من قبل املفكرا قويادافعيعترب 

وهذا ماتعلق خبصوصيتنا وقيمنا وثقافتنا ،يوخاصة يف ما،لنا نقد الدميقراطية الغربية كما ينقدها أبناؤهانه ميكن وهنا نؤكد بأ
:،واملتمثلة يفمجلة من األسئلةمن خالل نريد اإلشارة إليه

رغم االختالفات بني طبيعة اتمعـات  ،ن نطبق النموذج الغريب للدميقراطية بشكله املتبع يف الغربأهل يتعني علينا -
.وتركيبتها ؟

نتساءل عـن  االصراع، وهنإن اتمع الغريب يقوم على الصراع وهلذا كانت الدميقراطية أفضل وسيلة لتنظيم هذا -
.على الوحدة والتضامن ؟دور الدميقراطية يف اتمع اإلسالمي الذي يقوم

.؟ سالمي مواصفات الدولة كما يتصورها اإلهفما،إذا كان للغرب تصور خاص حول النظام السياسي-
.سالم يتعارض والدميقراطية الغربية ؟ن اإلاعتبار أمدى ميكنإىل أي -
.؟ الغربيةالدميقراطيةنعسالم دميقراطية إسالمية  فما مييزها إذا كان يف اإل-
.هي نقاط التقاطع بني الدميقراطيتني الغربية واإلسالمية ؟وإذا كان يف اإلسالم دميقراطية ويف الغرب دميقراطية فما-

فما هي طبيعة  اتمع املدين ،طييف تكريس النظام الدميقرااكبرياتمع املدين الغريب قد لعب دوراو إذا كان -
.هل هي عالقة صراع أم هي عالقة تعاون ؟ وعالقته بالسلطة ؟ طبيعة وماهياإلسالمي 

بل جيـب  ،يتوقف على اجلوانب الداخلية فقطن إقامة النظام الدميقراطي يف أي دولة الأإىل ويف إطار حتليلنا نشري 
من خالل دورها يف إقامة أنظمـة  ة ويتجلى دور البيئة اخلارجية يف العوملاخلارجية،عدم موافقة البيئة مراعاة مدى موافقة أو

ثقافـة العنـف والكراهيـة    دميقراطية ليربالية يف خمتلف دول العامل وخاصة الدول اإلسالمية ،اليت تعاين يف نظر الغرب من 
تكفي لالنـدماج و  كوسيلة أاعلىفهل ننظر إىل الدميقراطية،وهنا أيضا ميكن أن نطرح أسئلة عديدة ،آلخروالعداوة ل

لليربالية؟ حيث تشـري األدبيـات   توافق مع النظام الدويل؟  أو يكون اإلسالم كإيديولوجية بديلة عن االشتراكية منافسة ال
وإمنا أكثر من هـذا  ،اإلسالم ال يكتفي بالدعوة للوالء املطلق للمجتمع اإلسالمي و للمسلمني ككل السياسية الغربية اىل أن 
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حولوا الدين والشريعة إىل نظريات اجتماعيـة و سياسـية و   اإلسالم إىل إيديولوجية ،وحولوا  فإن املسلمني األصوليني قد 
مما يفيد أن الغرب يريد من اإلسالم أن يكون طقوس وطقوس فقط دون أن يرقى اىل مستوى القوانني فذلك مـن  ،اقتصادية

.شأن السلطة املدنية 
هو مصري القيم والنظم اإلسالمية يف العوملة فما،جت النظممذأمنطت القيم و أتعين كانت العوملة ذا التصورإذا

هو موقف الفكر السياسي اإلسالمي من تلك العوملة اليت تعين اهليمنة ؟ واىل أي مدى ميكن تطبيق اآلية الكرمية وما.الغربية؟ 
؟ة موجهةل عوملرب واإلسالم يف ظيف ظل التناقضات بني الغ6: الكافرون اآلية "لكم دينكم ويل دين "

حيث يؤكد أنه و نذكر من بينهم مسوال هانتيننت،لقد أجاب على هذا السؤال العديد من املفكرين الغربيني أنفسهم
االقتصادية أو بالرجوع إىل مستوى تطورها االقتصادي و لكن واسية متها السيع البلدان ليس بالرجوع إىل أنظمجمن املفيد 

وحضارا فبعد أن كان السؤال يف فترة احلرب الباردة يف أي جهة تقفون؟  أصبح اآلن من أنتم؟استنادا إىل مرجعية ثقافتها 
فهو يبقى غربا مبا ميثله من مبادئ و قيم، أي أن لـه مرجعيـة   م إىل شرق أو غرب الغرب مهما انقسيؤكد لنا أنوهذا ما.

مما يؤكـد لنـا أن   .احلضارة اإلسالمية عامة ند إىل الدين وختتلف عن املرجعية اإلسالمية اليت تست،ثقافية و حضارية واحدة
العديد من املفكـرين  لقد تطرق و.املقارنة بني املنظومتني الفكريتني الغربية و اإلسالمية ليست بسيطة وتشمل نقاط عديدة 

حيث أم أكـدوا عـدم   ،بصراحة عن مكانة اإلسالم و دوره يف النظام الدويل اجلديدوعربوانفسها الفكرة إىلالغربيني
أنه علـى العـامل   ،مؤكدين دون طرح املسألة املتعلقة مبكانة اإلسالم يف هذا النظامجديد التحدث جبدية عن عاملإمكانية 

املنطلقة من تضارب القـيم بـني   الغربية اخللفية الفكريةتأكد لنا ومن هنا ت.،اإلسالمي أن يأخذ سريه باجتاه الدميقراطية
البسيطة و اليت جاءت وكأـا أمـر للعـامل    م إال أننا نتعجب من دعويتعلق بالعلمانيةوخاصة يف ما،و اإلسالمالغرب

عوملـة الدميقراطيـة الليرباليـة وإشـكالية     :واملتمثلة يفشكاليةإلحيث نطرح ا،اإلسالمي أن يأخذ سريه باجتاه الدميقراطية 
؟من طرف اتمعات اإلسالميةالليربالية عتماد الدميقراطيةمدى ميكن اإىل أيأي.العلمانية يف الفكر السياسي االسالمي 

؟وماهي نسبة إمكانية اندماج العامل اإلسالمي يف املنظومة الفكرية الغربية املهيمنة على العامل
:وللنظر يف هذا التساؤل اجلوهري البد من اإلجابة على عدة أسئلة فرعية تتضمن اآليت 

اذا - مدى دميقراطيتها ؟ ما طبيعة هذه احملاوالت ومافا كان هناك حماوالت إصالحية يف اتمعات اإلسالمية إذ-
يوصلنا التحرر السياسي اىل كان التحرر السياسي الذي عرفته اتمعات اإلسالمية ال يعين الدميقراطية  فهل ميكن أن

نظام دميقراطي ؟
يف الدول وإقامة أنظمة دميقراطية اليت تواجه عملية اإلصالح السياسي االجتماعية الفكرية وهي أهم التحديات ما-

اإلسالمية ؟
أي اىل أي مدى ميكن االعتماد على إستراتيجية يف الدول العربية واإلسالمية ؟قبل الدميقراطية هي حمددات مستما-

و اإلسالمية ؟ التنمية السياسية يف إقامة أنظمة دميقراطية يف اتمعات العربية 
يف إلسالمياأي ما هي حدود إمكانية اتمع املدين ؟قراطية يف اتمعات اإلسالميةلدميلعاد الداخلية هي األبما-

؟ةدميقراطيالسياسي وإقامة أنظمة اإلصالححتقيق 
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العوملة السياسية (اخلارجية العوامل ؟ أي ما مدى تأثري اإلسالميةللدميقراطية يف اتمعات األبعاد اخلارجية هي ما-
؟اإلسالميةيف اتمعات يف حتقيق الدميقراطية )واإلقتصادية

:وبناءا على التساؤالت الفرعية وجب اختيار الفرضيات التالية 
األمور الدنيويـة  نظام شامل ينظم كأن اإلسالم ذلك . دنية إسالميةاملوالدولة اإلسالمية بني الطبيعة الدينية :األوىل 

يف اتمـع  صاحل لكل زمان ومكان ولكل اتمعات فهذا يعين أنه ينظم الثوابت يف خمتلف اـاالت كما أنه ،واألخروية 
الدولة اإلسـالمية  ومن هنا يثار اجلدل الالائي حول طبيعة .جتهاد، ومن بينها بعض جوانب الدميقراطيةويترك املتغريات لال

.إسالميةمدنية هل هي دينية أم
الذين مل يف النخب من العلماء و املفكرين،و إمنا،يف الدين تالدميقراطية يف اتمعات اإلسالمية ليسيةلاشكإ:الثانية
بل أـا ،قيم واملعايري الدميقراطية اللتعددية وكل لحيث أن الدولة اإلسالمية تتسع .التمييز بني الثوابت واملتغرياتيستطيعوا 

.تعمل على ضبطها حىت تكون يف املسار الصحيح خلدمة الشعب واألمة 
حيث اثبتت العديد من الدراسات  ان عمليـة احملاكـاة بـني    .السياسية غري قابلة لالسترياد والتصدير األنظمة:الثالثة

الدميقراطية معاناة البد للشـعب أن  مما يؤكد لنا أن.اجلوانب البنيوية يتعلق بماالغرب والشرق قد أثبتت فشلها وخاصة يف
.يكابدها بنفسه وال ميكنه استريادها جاهزة 

ورغبة منه للبقـاء يف حالـة اسـتعداد    لكن الغرب أختاره كعدو لقياس مدى قوته االسالم منافس حضاري للغرب،:الرابعة
العـامل  ظواليت قد تكون سبب يف إيقـا .نيةمتثل له مبثابة مناورات ميداوتأهب من خالل مواجهاته مع العامل االسالمي واليت 

.اإلسالمي من سباته الستعادة دوره احلضاري 
التارخيي  لتتبع استخدام املنهج عن طريقمتعدد املناهجمن خالل إطار منهجيا تلك الفرضياتكما ارتأينا تناول

التحليلي لشرح وتفسري بعض املصـطلحات  الوصفيالدميقراطي كما استخدمنا األسلوب اجلذور التارخيية للفكر السياسي
،وقد تناولنا كل مستوى يف باب منفصل حيـث  مستوياتثالثمن خالل .واملفاهيم كما  طغى على دراستنا املنهج املقارن 

كتفينـا  ث اىل مطالب واقسمنا كل باب اىل ثالث فصول كما قسمنا كل فصل اىل ثالث مباحث ومل نتعمق يف تقسيم املباح
:مستويات الدراسة الثالثة يف مايلي وهيكلنا.ةقسيم املباحث اىل نقاط حمدودأحيانا بت

:مضمون الدميقراطية وماهي األسس اليت تقوم عليها:املستوى األول -
:فهومها يف الفكر الغريب من خاللتحديد ملحماولة تارخيية للدميقراطية عرب العصور يفتتبعنا اجلذور ال

.املدرسة الليربالية-أ
.شتراكيةاملدرسة اال-ب

،قراطية عند العديد من املفكرين اإلسالمينيحبثنا وتعمقنا يف مفهوم الدميو،الدميقراطية يف الفكر اإلسالميأصول كما تناولنا 
".تتأمال"من خالل كتابه وخاصة املفكر اإلسالمي اجلزائري مالك بن نيب 

قد أـا أهـم األسـس    تواليت نع،خترنا جمموعة من األسس اليت تقوم عليها الدميقراطيةقة وجوهر الدميقراطية احقيوملعرفة 
:اخلالفية بني الفكر الغريب و اإلسالمي واملتمثلة يف 
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من الصراع الذي كان قائما بـني  انطالقا ،تعترب العلمانية من أبرز األسس اليت تقوم عليها الدميقراطية : العلمانية -1
يف مجيـع اـاالت السياسـية    ن اإلسالم ينظم حياة املسلمنيما جند أبين.الزمنيةالكنيسة و رجال الفكر من أجل السلطة

دون ،ميكن أن نتصور إقامة دميقراطية يف جمتمع إسالمي على أساس علماين حبتومن هنا الجتماعية،،االقتصادية وخاصة اال
جاء إال لينظم حياة املسلم ويبني له حىت  كيفية األكل وحنن نعلم أن اإلسالم ماهناك تدخل للدين يف حياة املسلم ،أن يكون
فهو نظام كلي وليس مشـويل  . ختيار يف املتغريات تتغري ويترك له اال يف االويضبط له الثوابت اليت ال،ملشي اووالشرب 

. ييد باملفهوم االشتراكي الذي يفيد التق
فإن سيادة الدولة تكمن يف الشعب ،من أركان الدولة اإذا كانت السيادة يف القانون الدستوري  ركن: السيادة -2

وعليه ،جتماعييف إطار نظرية العقد اال)السلطة(بعضها للحاكم هذا الشعب الذي تنازل عن كل سيادته أو جزء منها أو،
فصـاحب  ،ادئ اليت يقوم عليها  الفكر الدميقراطي على اعتبار أن الشعب هو صاحب السـيادة  من أبرز املبكانت السيادة 

بينما السيادة يف الفكر السياسي اإلسالمي هللا ويطلـق  لشعب و أن له حق التصرف بكل حرية،القرار األول و األخري  هو ا
وهنـاك  ،فهناك احلاكمية السياسية وهي هللا وحده  ومييز الفكر السياسي اإلسالمي بني نوعني من احلاكمية،احلاكميةعليها 

.  ختيار احلكام وعزهلم ا الشعب مما ميكنه من ااحلاكمية القانونية واملتمثلة يف السلطة السياسية اليت يتمتع 
و يتجلـى ذلـك يف   ،وتتجسد سيادة الشعب يف أن يكون الشعب هو مصدر السلطة :الشعب مصدر السلطة -3

كما أن الشعب هو الذي خيتـار ممثليـه يف   ،) السلطة التنفيذية( د من املظاهر أبرزها أن يكون هو الذي خيتار احلكام العدي
فإنـه يقـر   ،الشعب على احلـاكم رضاشترط يف حني جند أن الفكر السياسي اإلسالمي وإن ا،)..اهليئة التشريعية( الربملان 

اقشة من قبل الشعب ،وجاء هذا املعىن يف العديد من اآليات واألحاديث اليت ميكن أن تكون حمل منبوجود مسائل خطرية ال
قضى اهللا ورسوله من أحكام ، وقد يفسر ذلك بعدم دراية ومعرفة  اإلنسان تؤكد أنه ليس للمؤمن وال للمؤمنة  اخليار يف ما

النخبـة واملختصـون يف خمتلـف    (ر ختصاص أهل احلل والعقد أو أهل الذككما أن هناك مسائل من ا،ئق األمور لكل حقا
خـري قـد   إذا كان هذا األو،سالمي عن الفكر السياسي الغريب مييز الفكر السياسي اإلوهذا ماخلطورا،) ااالت العلمية

كتـراث  دون اال،حيث حصر دوره يف االنتخاب واالنتخاب فقط ،لعدم إميانه وعدم ثقته بالشعب أخذ بدميقراطية النخب
. ختصاص النخبة قانونية واإلقتصادية اليت هي من السياسية والبالقضايا ا

:البناء املؤسسايت يف الدميقراطية: ينلثااملستوى ا-
: املستوى من خالل ثالث جوانب أساسيةتناولنا هذالقد 

القـانون األساسـي يف   أعلى هيئة قانونية جتسـد  )  الس الدستوري( كوثيقة أو  كمؤسسة يعترب الدستور: الدستور -1
باستثناء الفكر و هلذا جند أن أغلب الدميقراطيات تعتمد الدساتري،حبيث ختضع هلا كل املستويات التشريعية األخرى ،الدولة 

سالمي يعترب أن القـرآن  جتاه اإلبينما جند اال.بالدساتري ويضع الثقة الكربى يف الربوليتاريا اتماميويل اهشتراكي الذي الاال
متثـل آيـات   وال،ميثالن دستورا أزليا حيدد القواعد األساسية اليت يقوم عليها كل جمتمع إسالمي)حملجة البيضاءا( سنة  وال

الركائز األساسية مبثابةمن جممل آيات القرآن مما يوحي أا نسبة ضئيلة يف القرآن سوى ) ،القانونالتشريعالفقه ،(األحكام 
.ت ختتلف فيها اتمعااليت ال
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فإن أهم ما مييز األوىل عن الثانيـة  ،هناك أنظمة دميقراطية يف مواجهة أنظمة استبدادية تملا كان: الفصل بني السلطات -2
أي أن مدى دميقراطية النظام السياسي تتناسب طردا مع مدى تطبيقه ملبدأ الفصل ،هو يف مدى متركز السلطة يف يد احلاكم 

بينما جند الفكر الدميقراطية،من أبرز السمات فصل بني السلطات و جتسيدها يف مؤسساتو من هنا كان ال،بني السلطات
وقد أشار العديـد مـن   .يعتقد ذا الفصل ويعترب أن السلطة التشريعية هي الفاعل الوحيد يف النظام السياسيشتراكي الاال

ستقر هذا الفكـر  وعليه ا،لطات يف النظام الواحد الساملفكرين السياسيني إىل فكرة الفصل أو على األقل وجود العديد من 
:أساسية وهيأشار إىل وجود ثالث سلطات مع مونتسكيو الذي

.السلطة التشريعية -أ 
.التنفيذيةالسلطة-ب

.القضائيةالسلطة-جـ
يف حني جنـد أن  .عصر احلديثخلق نوع من الرقابة املتبادلة بني كل هذه السلطات من أبرز املظاهر الدميقراطية يف الويعترب 

مينع مـن وجـود سـلطات يف الدولـة     وهذا ال،والية عامة تشمل كل السلطاتصاحبهواخلليفة يف الفكر اإلسالمي 
تلغـي  اليف إطار أن الوظيفة اليت يتوالها القاضي ،بل قد سجل التاريخ اإلسالمي  خضوع اخلليفة نفسه للقضاء ،اإلسالمية 

.اعادياثناء ممارسته لوظيفته ويصبح اخلليفة أمام القاضي مواطنسلطة اخلليفة عليه أ
عددية تبينما ال...واالشتراكيةياسية تعدد االجتاهات السياسية كالرأمساليةيقصد بالتعددية الس:واحلزبيةالتعددية السياسية -3

ومل تكن تسمح بالتعددية إال يف إطـار  ،قد عرفت األنظمة الشمولية باألحادية احلزبية احلزبية تفيد وجود احزاب سياسية و
ومن هنا أصبحت التعددية احلزبية أبـرز  ،وقد أكد الفكر السياسي فشل تعددية ودميقراطية احلزب الواحد،احلزب الواحد 

وهنـا يبقـى السـؤال   ،مسة للنظام الدميقراطي وهلذا تبنت خمتلف دول العامل التعددية السياسية واحلزبية لتثبت دميقراطيتها 
حيث يؤكد . جناح التعددية يف الغرب بينما فشلت يف دول العامل الثالث ومن بينها الدول اإلسالمية ؟اسباب حول امطروح

تقوم فهي ال،متثل أحزابا باملعىن السياسي والدستوري نفسها اليف العامل الثالث رجال الفكر الدستوري أن أحزاب السلطة 
.مكانيتها يف إحداث تغيري إعدمبالدور املنوط ا فضال عن

تقوم علـى حريـة   قد برزت ألا فإن الدميقراطية ،وبعد تراجع األنظمة االستبدادية و اليت تقوم على األحادية 
و.ختالف و توجيهه حنو حتقيق املصاحل و األهداف العامـة تعددية كأهم وسيلة لتنظيم هذا االالرأي و التعبري، و ذا تعترب ال

الغاية تربر الوسيلة وأن اهلدف األول واألخري للتعددية هـو أن يف الفكر الغريب تقوم على أساس انت التعددية احلزبيةإذا ك
فإن الفكر اإلسالمي حيدد ضوابط حتكم التعددية حبيث يكون هدفها ترشـيد النظـام ولـيس إسـقاطه    ،الوصول للسلطة

.والوصول اىل السلطة
وهنا سنتعرض بالتفصيل إىل أهم التيـارات  ،يف اإلسالم عدديةتالالفكرية اإلسالمية جتاه حكم ختلفت التياراتولقد ا

:تطرح على هذا املستوى حيث سنركز على أبرز التوجهات و املتمثلة يف التيارات الثالثاليت 
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:السياسياإلسالم -1
عموما يتمثل هذا التيار يف االجتاه الذي يـرفض  و،يعرف اإلسالم السياسي يف بعض األدبيات السياسية باألصولية

تدعوماكما أن،جهةم تتعارض مع العقيدة اإلسالمية من على اعتبار أا تقوم على مبادئ وقي،الدميقراطية مجلة و تفصيال 
حرية مطلقة وفصل بني السلطات ال ميكن أن يتجسد يف بالد املسلمني إليه من

: التيار التوفيقي -2
و هو اجتاه حاول أن يوفق بني ما وجد من تعارض بني القيم ،يعرف هذا االجتاه يف األدبيات السياسية باإلصالح الديين 

و املبادئ اإلسالمية و ما تقوم عليه الدميقراطية من أسس، حيث توصل أصحاب هذا االجتاه إىل أن هناك جوانب حسنة  يف 
و عليه استخدم أصحاب هذا االجتاه املنهج االنتقـائي  ،لى عن بعض اجلوانب األخرى و نتخمنها الدميقراطية لنا  أن نستفيد 

.من أجل إجياد التوافق بني القيم الغربية واإلسالمية لتحقيق التعايش بينها
:اليسار اإلسالمي-3

عكـس  -ن و ديـن فقـط   حيث ينطلق من أن اإلسالم دي،) اإلسالم السياسي(يعترب هذا االجتاه نقيضا للتيار األول 
جدوى و من هنا فال فائدة و ال،ن اإلسالم ليس له عالقة بنظام احلكم ، و أاالجتاه األول الذي يعترب أن اإلسالم دين و دولة

.من البحث يف العالقة بني الدميقراطية و اإلسالم النتمائهما إىل عاملني خمتلفني 
)العوامل املؤثوة(واخلارجية الداخلية البيئة :املستوى الثالث 

سبق وأن بينا أن الدميقراطية كنظام سياسي حتتاج اىل حميط داخلـي  كمامتثل البيئة العوامل املؤثرة يف الدميقراطية و
نعتقد أننا ،طيةلدميقرال)العوملة(واخلارجي)اتمع املدين(والبعد الداخليومن خالل دراسة التنمية السياسية،وخارجي مالئم

.ظام الدميقراطي يف اتمعات الغربية واإلسالمية نالإلقامة بيئة الالزمةأحطنا بال
وكـذلك  ،متثله من تنشئة ومشاركة وثقافة سياسيةالتنمية السياسية وماإىلطرقالتلنا أنه من الضروري بدالقد 

حىت تكتمل دراسـتنا املقارنـة جلميـع    قتصاديةالاوالعوملة السياسية ووخاصة يف ما يتعلق بعالقته بالسلطة تمع املدينا،
بـني املنظومـة   ختالف من معرفة جوهر االنتمكن قضة حىتاجلوانب ،واليت حاولنا فيها طرح كل األفكار املتضاربة واملتنا

:حيث ركزنا يف الباب الثالث على النقاط التالية.ةالغربية واإلسالمي
.ملشاركة والثقافة السياسية التنمية السياسية ودورها يف  التنشئة وا-
.من خالل التصورين الغريب وإلسالمياتمع املدين ودوره يف تكريس الدميقراطية -
.قتصاديةالعوملة االو العوملة السياسية واملتمثلة بصفة خاصة يف  ،العوملة بكل أبعادها األساسية-

ـ جوانب املالتقسيم  قد حاولنا التطرق للذااىل أننا نشري وبعد حتليلنا للعناصر املهمة يف كل مستوى  ،يف الدميقراطيـة ةهم
ة واملتمثلة يف رالعوامل املؤثوأخريا ،من جهة ثانية) املؤسسايت(أآلليايتو اجلانب ،من جهة ) األسس( اجلانب الفكري وهي 

.تمع املدين وأخريا العوملة واالتنمية السياسية 
دراسـتنا للموضـوع   اليت خرجنا ا من خـالل  والتوصيات ستنتاجات نعرض فيها أهم اال:ــــةويف اخلامتـ

وحتديد بعد كشف املعوقات وكيفية جتاوزها ،ستشرافية ملستقبل الدميقراطية يف اتمعات اإلسالميةاوسنحاول إعطاء نظرة ،
.املقومات وكيفية استثمارها
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من حيث  ضبط املوضوع خاصة يف ضـل تضـارب   يف طبيعة اإلشكالية املعقدة اليت تكمنرغم صعوبة الدراسة 
األفكار يف اال السياسي داخل املنظومة الفكرية الواحدة، فما بالنا كيف يكون التضارب بني املنظومتني الفكريتني الغربيـة  

وضوع،و لكن سنحاول كشف بعض اللبس واإلسالمية  ،إال أننا ال ندعي إمكانية الوصول اىل حلول جذرية وائية حول امل
الذي حييط مبثل هذه املواضيع ،حىت نتمكن من فهم حقيقة االختالف ؟ وماهي إمكانيات التوافق إن وجدت ؟ وفيما يتمثـل  

كما .التضارب والتناقض ؟ وهكذا نستطيع أن نقدم صورة واضحة للباحثني مما ميكنهم من مواصلة البحث يف هذا املوضوع 
ورغم أن موضوع نظام احلكـم  .يف منظومتني فكريتني خمتلفتني كل االختالف صعوبة ربط الفكر بالواقع املمارسايت واجهتنا 

احلساسة وحتفـظ بعـض العلمـاء    لطبيعتهيف اتمع اإلسالمي من املواضيع اخلطرية إال أننا الحظنا قلة املراجع حوله نظرا 
كم يف اتمع اإلسالمي،وهلذا واجهتنا صعوبات مجة يف ما يتعلق باملسائل وخاصة السنة منهم من تناول موضوع السلطة واحل

املستطاعروهلذا قد استعنا بأهل االختصاص قد.الفقهية نظرا لضعف تكويننا من الناحية الشرعية يف أقسام العلوم السياسية 
ثراء البحوث العلميـة  امنا بضرورة مثل هذا املوضوع إمياننا طرح ات وغريها فإننا مل نتردد يف صعوبهذه الورغم 

:عتمدنا اخلطة التالية وقد اللمزيد من اإلثراء من جهة ثانية،و فسح اال أمام امللكات الناشئة،األكادميية من جهة 
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طةـخلا
علمية اليت دفعتنا الختيار نطرح املوضوع ونربز أمهيته وأهداف الدراسة واألسباب الذاتية وال–نبني فيها النقاط التالية :مقدمة

وهيكـل كما نطرح الفرضـيات ومسـتويات  املوضوع ونطرح اإلشكالية وخمتلف األسئلة الفرعية ذات الصلة باملوضوع 
.الدراسة ونبني املناهج املستخدمة والصعوبات اليت واجهتنا

مضمون الدميقراطية :األولالباب 
ميقراطية التطور التارخيي للد:األولالفصل 

العصر اليوناين والعصر الروماين :القدميةالعصور -
العصور الوسطى -
العصر احلديث واملعاصر -

مفهوم الدميقراطية : الفصل الثاين 
حقيقة وجوهر الدميقراطية -
مفهوم الدميقراطية عند الغرب -
مفهوم الدميقراطية يف الفكر اإلسالمي-

دميقراطية أسس ال: الفصل الثالث 
العلمانية والدميقراطية               مفهوم العلمانية ـ العلمانية والدين ـ:العلمانية -
احلاكمية ـ مفهوم السيادة  ـ مبدأ السيادة     مفهوم: السيادة -
جدلية العالقة بني الشعب والسلطة ـ السلطةــالشعب : الشعب مصدر السلطة -

املؤسسايت يف الدميقراطيات الغربية )البناء(الصرح: الباب الثاين 
الدستور : الفصل األول 

تدوين الدستور -
مصادر الدستور -
مسائل الدستور -

الفصل بني السلطات : الفصل الثاين 
السلطة التشريعية -
السلطة التنفيذية-
لقضائيةاالسلطة -

التعددية السياسية واحلزبية  : الفصل الثالث 
ظاهرة التعددية يف اتمع الغريب  -
اإلسالميظاهرة التعددية يف اتمع -
سالمي اإلاليسار*اإلسالم التوفيقي *اإلسالم السياسي *موقف التيارات اإلسالمية من الدميقراطية-
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دميقراطية للالداخلية واخلارجيةواألبعادالتنمية السياسية: الباب الثالث 
التنمية السياسية : الفصل األول

التنشئة السياسية -
املشاركة السياسية -
الثقافة السياسية  -

دميقراطية لللية بعاد الداخاأل:ينالفصل الثا
إشكالية حتديد مفهوم اتمع املدين وعالقته بالدين والدولة واحلداثة والدميقراطية -
التصور الغريب للمجتمع السياسي -
سالمي للمجتمع السياسيالتصور اإل-

دميقراطية للبعاد اخلارجيةاأل:الثالفصل الث
حتديد مفهوم العوملة -
"دمقرطة العامل "العوملة السياسية -
"الليربالية "قتصادية العوملة اال-
:اخلامتة 
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لواألالباب
طيةالدميقرامضمون 

طيةارخيي للدميقرالتالتطور ا:  لواأللفصل اـ 

طيةالدميقرامفهوم :الثاينلفصل اـ 

طيةالدميقراأسس:  لثالثالفصل اـ 
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، فهي من املألوفةمن املفاهيم أصبحتاع استعماهلا و حىت ش،هم ينادي ا أكثرإنالكل يعرفها، بل ة  الدميقراطية ككلم
،من السهل املمتنعأالقلنا عنها أسلوباواضحة وضوح الشمس و الغامضة غموض الغيب، و لو كانت أااملصطلحات اليت يقال عنها 

نطرح أنناأيارتفإننااألسبابهلذه .هامفهوم الدميقراطية و لكنه يعجز عن تعريفأويسال عن ماهية أنحبيث انه خيجل الواحد منا من 
...ةاواملسالة و العداحلرية و اهيم كامن مفاخل اتداعماحلقيقية و نفصلهاأبعادهالكي حندد ،طيةالدميقراهية املواألبالبايف

ت احلركالعديد من احلرية ابنادييث ح،ملصطلحاارخيية هلذالتااألصوللبحث يف اعن طريق إالالنيتأتىهلدف الااهذأناكم
امن عشر وقبلهالثالقرن التنوير يف امفكرو ثورة انادياكم1776اإلمريكيةلثورة ااوقبله1789لفرنسية الثورة ا"وأبرزها

لقرن اويف ... ىل غري رجعة اليةالليرباطية والدميقراأمامالباب د فتحق"نه بأداعتقالان اوك،بع عشر السالقرن امنذ ائلواألليون اليربلا
لعشرين ظهرت القرن اويف ... لفردية احلرية وات اوسخر من دعوالدولة وسيطراوتدخل لشموليةات الدعواسع عشر حيفل بالتا
وبعد .. .رالعصت اجاحتياب مع وايتجلذي الاضي املاث اترلية هي منالليربان اع بانطبالاد اركسية حىت ساملاوأخريازية الناشية والفا
ر انتصالاريخ والتاةيالشهري عن اله امقامافوكوينسيسافرركسي ،كتب املام النظالفرنسية وبعد حتلل الثورة ام ايت سنة منذ قيئام
)1(1992م ان عالعنواب بنفس اصدر كتاو،)طية الدميقرا(سي السياو) لسوق ا(دي اقتصالاالية بشقيهائي لليربالنها

ات يواملعسكر الغريب بقيادة الوالالسوفييتديولوجي بني املعسكرين الشرقي بقيادة اإلحتاد يبعد الصراع األأيدة بعد احلرب البار
األحادية القطبية مل تتضح أنمل يعد هناك ثنائية قطبية كما إن صح التعبري حيثاتنظريياملتحدة األمريكية جند أن العامل قد عرف فراغا 

ات املتحدة األمريكية ومن هنا يلكن ليست يف مستوى منافسة الوالرى متارس دورا فعاالخهناك أقطاب دولية أمعاملها بعد حيث الزال 
ة ياومن أبرز األطروحات النظرية واملفسرة للوضع الدويل اجلديد نذكر أطروحة . تضاربت األطروحات النظرية حول الوضع الدويل

.التاريخ وأطروحة صدام احلضارات 
، قال ا صاحبها املفكر األمريكي 1989اجلديد وذلك سنة يلل أطروحة مفسرة للوضع الدواأوة التاريخ ياأطروحة تعترب 

على انتصارهلدميقراطي الليربايل قد أثبت ة الصراع ألن النموذج اياوبالتايل ديولوجيةياألة ياأية التاريخياواملقصود بنه.فوكوياما 
:وتفيد جل الدراسات السياسية أن هذه األطروحة تضمنت ثالث عناصر أساسية وهي .رى خديولوجيات األيكل األ

.الدميقراطية الليربالية تنمو وتنتشر منذ مطلع القرن التاسع عشر-
.قتصاد السوقبانتشار قيم الدميقراطية الغربية واالصراع املتكرر بني العبيد والسادة لن حيل ائيا إال-
.افس الرأمسالية وبالتايل فاملستقبل للربالية ميكنها لعدة أسباب أن تنية الراديكالية الإن الشيوع-

 ة التاريخ أن الدميقراطية الليربالية متثل قمة التطور البشري على مستوى نظام احلكم ،وتعترب القيم الليربالية قيم عاملية ياوخالصة فكرة
وميكن على ساسها إقامة حكومة عاملية منسجمة متحررة من كل القيم القومية والثقافية علمية متثل نقطة لقاء بني متخلف الشعوب 

.قتصادية إقليمية ودولية ادية وهي تسعى اىل إقامة تكتالت اقتصدين وتقوم على أساس التفاعالت االوال
وطور الفكرة سنة 1993ل سنة أطروحة صدام احلضارات اليت طرحها يف شكل مقاإطاربينما يرى صامويل هانتجنت يف 

ديولوجيات تغري مضمون الصراع يف العالقات الدولية من ينتهاء الصراع بني األكل كتاب أنه بعد احلرب الباردة وايف ش1996
:،وخالصة مضمون أطروحة صدام احلضارات يتمثل يف التسع أوديولوجي اىل صراع ثقايف بني متخلف احلضارات الثمانية يالصراع األ

عسكري وإمنا على أساس حضاري أوقتصادي ايكون على أساس الصراع على املستوى الدويل ال-
ارات تسع حضأولدويل اجلديد اىل مثاين يقسم النظام ا-
ارة الغربية من جهة ثانية ية والكونفشسية من جهة واحلضاإلسالمارة الصراع يكون أشد بني احلض-

:ليةالتاألسئلةابالباايف هذاو عليه طرحن
.طي؟الدميقرارخيية للفكر التاجلذور اهي ام-1

15.ص) 2006دار الشروق ،: مصر (،الطبعة الثانية،ا ومشاكلايقض:عن الدميقراطية الليربالية ، يوحازم الببال)1(
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.طية ؟الدميقراهو مفهوم ام-2
.طية ؟الدميقرااليت تقوم عليهااألسسهي ام-3

ليت تقوم ااألسسو،املختلفة وحتديد مفهومهالعصور اطية عرب الدميقرانتتبع أننستطيع أننانعتقد فإننااألسئلةل هذه من خال
.عليها
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لواأللفصل ا
لعصوراطية عرب ارخيي للدميقرالتالتطور ا

ينالرومالعصر اين واليونالعصر ا:لقدميةالعصور ا:لواألملبحث اـ 

لوسطىالعصور ا: ين الثاملبحث اـ

حلديثالعصر ا:الثالثملبحث اـ
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ميكن فهم مثل فالاو هلذ. رخييالتاادهامتدائية هو الفيزيالطبيعية و اهر الظوامن اعية عن غريهاجتمالاهر الظوامييز ابرز مانإ
اهذملطروحة يفاليةاشكإلاطبيعة نألرغم من اوعلى ،ىلوألاااياق من بدنطالالال من خالالإطية الدميقرااهر و من بينهالظواهذه 

لعصور املتمثلة يف ارخيية،  والتات احملطاهمأسنقف عند اننإفريخ التاطية عرب الدميقراراغوأتتسع لتتبع كل الأوتسمح لبحث الا
.صر املعاوحلديثالعصر الوسطى، والعصور القدمية، ا

لشرق ارة اوحض) قالعرامصر و(األدىنلشرق ارة اصة يف حضاملتمثلة خاين واليونالعصر ات قدمية قبل ارارغم وجود حض
لذي االغريبلفكريالتطرف اودون .العكسأواألقصىلشرق اعن األدىنلشرق اأسبقيةوبغض النظر عن) هلند الصني وا(األقصى

ة اعادون مر،اإلنساينلتفكري لكمركزائماين داليونالعهد امن حيث ينطلق دائما حمور التفكري البشريلغربيةارة احلضاجيعل من 
من نظر لأونيني وهم اليوناطية عند الدميقراين لربوز مصلح اليونالعهد اسننطلق من أنناوهنا نؤكد .األخرىت افالثقات واراللحض
كما أن دراستنا هي عبارة عن مقارنة .اليوناينلعهد اين لننطلق من الكلمة يوناأصليكون أنويكفي .اننتقدهامن لأوطية وهم اللدميقر
كرة وجيزة عن حضارة الشرق لكن هذا ال مينع من إعطاء ف. ياإلسالمفكر الغريب الذي ينطلق من العهد اليوناين والفكر بني ال

دىن ،وحضارة الشرق األقصىالقدمي،واملتمثلة يف حضارة الشرق األ
: ىاألقصضارة الشرق ح-1

وسنكتفي بإعطاء فكرة وجيزة عن .الصينية واحلضارة اهلندية ذكر احلضارة نمن أبرز احلضارات املمثلة حلضارة الشرق األدىن 
.أسس هذه احلضارة وماهي أهم إسهاماا يف نظام احلكم يتعلق باحلضارة الصينية خاصة يف ما

والروماين مل يؤثر يف تطور الفكر السياسي اليوناينياسي يف الشرق القدمي بصفة عامة ن الفكر السأتشري العديد من الدراسات اىل 
ستطاع أن يؤثر يف الفكر السياسي احلديث واملعاصر ،وهذا ما نالحظه يف ث القدمي ،وا،إال أنه عاد من جديد وساهم يف إحياء الترا

ية واحلضارة اإلسالمحضارة الغربية فإنه يشري اىل احلضارة ة ومعاداة للروخطكثرا يتكلم عن احلضارات األامويل هانتخنت ملأطروحة ص
ومن هنا أصبحت الكونفيشيوسية حمل اهتمام العديد من املفكرين من أجل معرفة األسباب الكامنة وراء قوة .) الصينية(سيةيوونفيشالك

.هذه الفلسفة واليت جعلت منها خطر على احلضارة الغربية 
تطور اىل دين وأصبح له مذهبا فلسفيا طوطمية ومنها ما كان أصلاإن املذاهب الفكرية يف الصني منها ما أصله الديانة الوثنية ك

وهو مفكر حيترم العادات .) م.ق479-551(تعود الكونفيشيوسية كمذهب فلسفي اىل مؤسسها كونفيشيوس الصيين و.حمل دراسة 
اىل أن فالسفة ،بينما تشري الدراسات الغربيةاإلنسانالبشري من الطبيعة اىل ويرجع الفضل إليه يف حتويل الفكر.والتقاليد االجتماعية 

وما يؤكد طرحنا أن .ومصريه اإلنسانل من حول الفكر البشري من النظر يف الطبيعة وأصل الكون ونشأته إىل التفكري يف أواليونان هم 
جيب عليك أن تعامل غريك كما حتب أن "عدة مقوالت يف هذا الشأن حيث تشري الدراسات السياسية أنه القائل بأنه كونفيشيوس لديه 

اىل يشري ا مم" كيف لنا أن ندعي إنقاذ األموات وحنن عاجزين على إنقاذ األحياء "كما له عبارة مشهورة واملتمثلة يف أنه"املوك يع
. جتماعية والسياسية واالقتصادية اليف احلياة اآراؤهاشيوسية وأصبحت مدرسة هلا ولقد تطورت الكونفي.ومبصريه اإلنسانهتمامه بوضع ا

واحلكم املفضل لديه هو احلكم القائم .حترام ممارسيها لسلطة تتحقق باالقتناع والقبول وار كونفيشيوس على أن ممارسة احيث يقوم فك
وهو يرفض أن يكون .وأساس احلكم هو االقتصاد واجليش وثقة الشعب .ري وليس نظام احلكم القائم على فرض القانون على الفضيلة واخل

.ري الصيين يف الفلسفة والتاريخكوهو املرجع األساس للتراث الف"املعلم الكبري"ومن أشهر كتبه .القانون أساس احلكم القوة واخلوف من 
:كما تشري جل أدبيات الفكر السياسي اىل أن مميزات الفكر الصيين القدمي تتمثل يف الصفات الثالثة التالية 

أمهية حيث كان للفكر .اصة الكونفشيوسي خبل قامت على الفكر الفلسفي ومل تقم احلضارة الصينية على أسس دينية : العلمانية -
كما يؤكد كونفيشيوس على وجوب الربط بني العلم والفكر ،حيث يرفض العلم بدون فكر .كبرية يف احلياة الثقافية للحضارة الصينية 

.كما ال يقبل الفكر بدون تعلم
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العتماد على الذات ،واملقصود هنا أن احلضارة الصينية حضارة مغلقة على نفسها وهذا مصطلح اقتصادي يفيد ا:الذايت االكتفاء-
ولعل هذا السبب املباشر يف رفضها من قبل صامويل هانتجنت و .حمافظة على قيمها ،ال تقبل االنفتاح على القيم احلضارية األخرى 

.اعتبارها خطر على احلضارة الغربية 
تقوم على التصورات اردة حلضارة الصينية عن غريها من احلضارات وخاصة اليونانية من حيث أا الولعل هذا ما مييز ا: العملية -

.  واملثل الفلسفية  فهي واقعية عملية
ية من اإلسالمكما تشري الدراسات االقتصادية أن النموذج الصيين يف التنمية أفضل من النماذج الغربية وخاصة بالنسبة للمجتمعات 

ل دائما اختراق هويات الشعوب واالنموذج الصيين حيترم اخلصوصية الثقافية وال يتدخل فيها عكس النموذج الغريب الذي حيحيث أن
.وإبعادها عن أصالتها مما ميكنه فيما بعد التحكم فيها 

العراقية ،ونظرا لعم رة عدة حضارات وأبرزها احلضارة املصرية واحلضايف وتشمل حضارة الشرق األدىن : الشرق األدىن حضارة -2
.ل كل احلضارات فإننا نكتفي بإعطاء فكرة وجيزة عن احلضارة املصرية واتساع الدراسة لتنا

تعترب املنطقة املمتدة من النيل اىل الفرات منطقة مهد احلضارات ،حيث عرفت نزول األنبياء والرسل كما أا منطقة غنية باملياه 
وهلذا كانت حمطة أنظار االستعمار منذ القدم وإىل اليوم .ربا وأسيا وأفريقيا أوا تتوسط القارات الثالثة الكربى منذ فجر التاريخ وأ.

حيث تشري الدراسات أا كانت ،القدم منذلقد عرفت مصر نظام احلكم و.. م.سنة ق6000تعود احلضارة املصرية اىل 
هليوبوليس "وعاصمتها .م.ق4242وقد استطاع توحيد مصر يف دولة واحدة سنة .رة حاكمة ل أسأو، مؤسس "منا"حتت حكم امللك 

حيث مت ،والصعيدستقالل إقليم دلتا لسياسية ،والقضاء على مجيع مظاهر اعلى تدعيم وحدة البالد اوعمل .الشمس حاليا عني " 
ويعد ،اجلهاز اإلداري املستشار األكربوعلى رأس ،فرعونوكان يرأس الدولة ملك يسمى .واحد توحيد اإلقليمني إداريا حتت حكم 

كما هناك جملس العشرية .حيمل لقب األمري يعني ويعزل من قبل امللك ،ووظيفته ذات طابع تنفيذي إداري ،الشخصية الثانية بعد فرعون
وهناك .بني رؤساء الدوائر ورؤساء األقاليم ارهم امللك من تالكبار ويتكون من عشرة كبار املوظفني وليس من األمراء والنبالء حيث خي

وكانت القوانني .القضائيةوجيمع امللك يف يده كل السلطات التشريعية والتنفيذية و.وعلى رأس كل مقاطعة أمري ،إقليم  42حوايل 
ا يؤكد الطابع املدين لنظام مم،برجال دين و ال قيادات عسكرية امللك وال يستعني ،وتوضع يف دار العدالة،تصدر مكتوبة من قبل امللك 

"ه اخلري إل"احلكم ،وإن كان يعترب امللك هو الكاهن األكرب حيث جيمع السلطة الزمنية والسلطة الدينية وهو من ساللة حورس 
أساس نظرية ة على نظام احلكم امللكي املطلق القائم على يايف العصر الفرعوين قد قامت منذ البديتضح لنا جليا أن فلسفة احلكم

كما كان هناك .ص الفرعون خبن اإلله جيمع بني يديه كافة السلطات بل هو الدولة والدولة تتجسد يف شاأوفرعون إله احلق اإلهلي فال
فالعمد والكهنة والنبالء ويف أدىن اهلرم جند الفالحون األقاليمحيث جند يف قمة اهلرم امللك والوزراء وحكام ،جتماعي طبقي انظام 

وتشري الدراسات أن هذا التقسيم ليس جامدا مما أدى اىل القيام بعدة ثورات حولت امللك تدرجييا من امللك اإلله اىل امللك .دمخلوا
من هنا ميكن أن نقول أن احلضارة املصرية قد عرفت بعض األفكار الدميقراطية واملتعلقة بنظام احلكم الراشد قبل أن تعرفها و. الصاحل 

.ونانية احلضارة الي
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دميةـلقاور ـلعصا:لواألملبحث ا

او من هن)DEMOS -KRATOS(ناينلكلمة يواأصلإنلقدمية بل الشعوب اطية لدى الدميقرالقد عرفت 
فكر لتطرق للالقدمية دون ان كنموذجني للعصور الرومان و اليونالقدمية حيث نقف عند العصور اىل الرجوع اايستوجب علين

...هلندالصني و اومصر العراقلذي عرف يفاطي الدميقرا

: الـــيـونـــان
حلجر ايف وضع وأرسطووأفالطونط الفضل لكل من سقرايرجع و،اإلنساينللفكر األساسملرجع اين اليونالعصر ايعترب 

وفلك فرييامن ةاألساسيلعلوم اقبلهم يتمحور حول يرلبشالفكر ان احيث ك.ل ورسطو املعلم األأويعترب ،يةاإلنسانللعلوم األساس
وهنا نشري اىل وجود حضارات أخرى وخاصة . سي السياوعي اجتمالام النظاويف مصريه ويف اإلنسانلتفكري يف اأط بداومع سقر.

ة كاهلندية واألشورية والبابلية وإذا كانت احلضارات الشرقية القدمي" الشرقية  واليت قد تكون اسبق يف الظهور من احلضارة اليونانية،
قدمية والصينية وعلى رأسها الفرعونية قد عرفت ببناء الدولة متسعة النطاق بنظامها اإلداري والقانوين املتميز فان أهم ما خلفته اليونان ال

ة وتلميذه أرسطو أىب العلوم ـ اليت مل تعرف الوحدة السياسية لرواد الفكر السياسي أفالطون ـ تلميذ سقراط  أىب الفلسفة السياسي
" سع من غريهم أووهنا نشري اىل أن اليونان كان تأثريهم يف العامل )1("السياسية حيث  العصر الذهيب للفكر السياسي والنظرية السياسية 

طهم سياسيا على اليونان ة يف نطاق الثقافة اليونانية على الرغم من تسليامنذ البدافلم ينتج الرومان فكرا متميزا خاصا م حيث وقعو
طية و تستند كمفهوم الدميقراأصولترجع "وبل ابيناكمسيالسيالفكر انذكر ادور فيهينينان لليوناكاليتت الاابرز اومن .)2("
:ثة ثالأقسامىل احلكم اأنواعلذي صنف ا) م .ق322م .ق384((Aristotle)* أرسطوين اليونالفيلسوف اىل ا

.لكيملاحلكم ا-
.طيارستقرالاحلكم ا-
)3(.طيالدميقراحلكم ا-

مللكي تقوم على ام النظايف احيث جنده،لسلطةاىل الوصول امة يف كيفية اعدة عاثة يتمثل كقلثالااألقساملتمييز بني هذه ار اومعي
و ،لسلطة الشعب هو مصدر اأنطي جند الدميقرامالنظاو لكن يف ،طي  حمصورة يف طبقة معينة ارستقرالام النظايف ابينم،ثة الوراأساس

غري أوشرة الشعب بطريقة مباأنأيلشعب ادة اتعين سياطية عمومالدميقراف"لشعب و عليه احكم أولشعب اسلطة بأاعرفت اهلذ
:انذكر من بينه) طيادميقر(ين لكلمة اسي وضع عدة معالسيالفكر اأن"جند اوهلذ)4("تاملؤسساهم يف خلق و تسيري اسشرة يامب
.لشعب وممثليهاسطة احلكم بوا-1
.أعضاؤهامنظمة من قبل أيبلتحكم ا-2
.أعضاؤهابصورة مطلقة اعية حيكمهاجتماأوسية اوحدة سي-3
.سياسيةالعوام كقوةأوالعامة -4
.اة االجتماعيةواممارسة روح املس-5

23.ص) 1992جنلومصرية ،  ألامكتبة : صر ن(،نيةالثالطبعة ،افالطون اىل حممد عبدهمن أ: الفكر السياسي هد ،احورية توفيق جم)1(
24. ،صنفسهاملرجع )2(
قطالإلاته على اهم مؤلفأ" the politics "سة السيابه اطون و يعترب كتفالأملنطق تتلمذ على يد القدمية و مؤسس علم العصور اعظم مفكري أين من افيلسوف يون:سطورأ*
74.ص)1994العربية لوحدة ات اسالدرامركز : ن البن(،لعريباملستقبل ا" ريب لعالوطن ايف اإلنسانحقوق "،مجيل حسن )3(
74.نفسه،صاملرجع )4(
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. )1("ةاواسملات و توجد الطبقااتوجد فيهعية الاجتمالة اح-6
مرادف حلكم الشعب وما يترتب على ذلك من مبادئ أامفهوم للدميقراطية يتمثل يف لأونأنقول أننطالقا من هذا نستطيع ا

) لشعب احكم ( ملفهوم نفسه ااو يعترب هذ.. .اجل الصاحل العامالسلطة تعمل من أنو قيم، حيث يكون الشعب هو مصدر السلطة و 
،عياجتمالالتعريف اسع وهو اواحدمهان ان رئيسيامعنيالشعب هلاكلمة أنرغم "،طيةان للدميقراليوناسفة شر يف رفض فالابملالسبب ا

ء اب وشيوخ ونسالشعب من شباأفرادمجيع أيتمع اعي هو اجتمالاملفهوم الشعب حسب اف.السياسيفوهو التعريضيق واآلخر
حلقوق اشرة احلق يف مبامن هلم لئكأوسي للشعب فيعين السيالتعريف اأما... حلرية اقدي افأواراأحرقلني اغري عأوقلني ال عاورج

من يسمون أو،ملدنية احلرية اقدي املعتوهني وفاواألطفالم يستثىن اعكمبدأن ان كاوخرآىل اخيتلف من جمتمع ءق هؤالاونط،سيةالسيا
طن حق اليت تبيح للموالرشد اهق ومرحلة املرالطفل واصلة بني الفالسن اويف املرأةتلف يف وخي،لقلم امن رفع عليهم ي اإلسالملفقه ايف 

)2(".سيةالسياحلقوق اع بتلتما
واليت كانت ال تزيد عن عشر اتمع اليوناين وهي تتشكل من الذكور الذين فاق ،املفهوم السياسي للشعب هو اهليأة الناخبة 

وليست حكم أغلبية وهلذا تنتقد الدميقراطية الغربية من من الدميقراطية اليونانية حكم أقلية ارستقراطية مما جيعل،سنهم العشرين سنة 
عن دميقراطية أثينا القدمية مع أن تلك الدميقراطية استبعدت سبعة ةالكتب السياسية و األكادمييأكثروتتحدث يفتخر الغرب " حيث انه

ومع ذلك فقد رفض الفالسفة اليونانيون الدميقراطية من حيث اتساعها )3("جراءأ، ألم عبيد وأضعاف عدد السكان األحرار بأثينا 
احلكم أمورنأاعتقادا منهم ،يف املشاركة يف احلكم األكفاءا تسمح لغري أواعتربوه أا متسعة توسعا غري عقالين  ونقدوها من حيث 

مما ميكنهم من معرفة األشياءة بطبيعة ياوهي من اختصاص الفالسفة  الذين لديهم دراللعامةال شأناخلطري واليت األموروالسلطة من 
اليدوية وشغلهم الشاغل الشراء باألعمالالفالسفة مهمتهم يف اتمع تتمثل يف صناعة الفكر بينما العامة منشغلون أناحلقائق ،كما 

ا السياسية واالجتماعية فهي يامن هنا فليس لديهم حىت الوقت للتفكري يف القضوأرسطوكما يقول األسعاربأعلىوالبيع األمثانخبسبا
أسوا" فهي يف اعتقادهمواألغنياءممقوتة من الطبقة املثقفة )حكم الشعب (كانت الدميقراطية و عموما فلقدمن اختصاص الفالسفة ،  

مما كان يعترب خطرا  يهدد القيم اليت ) العامة(فا حلكم الرعاع اتمعات حيث كان حكم الشعب مرادأنواعأردااحلكومات و أنواع
)4(" .اتمعوا يؤمن 

حلكم ارك يف ايشأنإنسانحيق لكل بأنهتقر ألاطية الدميقرايرفض *طافسقرطية الدميقران اليوناسفة رض كثري من فالاقد عل
فقد مسى **أفالطونتلميذه اعتنقهالفكرة او نفس . ء العلماسفة و لفالالذي يكون مصدره اهو األمثلحلكم اأنيرى هو ابينم،
واألغبياءاألذكياءيعملون بني لذين الالذين يعملون وابني تسويكيف : ارخاص" ...ء الغوغاحكم " ئدة يف عصره الساطية الدميقرا

حلكم على اأمورسية وتقلد السياركة املشاتقتصر ن الب باطاومن هن.ت ؟اهالعالعلل واأصحابء الضعفاواألصحاءاألقوياءبني 

65.ص) 1987،ابلشهار اد: ئر اجلزا(،طيالدميقرالشورى الا،لنحوي اان رضاعدن)1(
257. ص)1998لشروق للنشر ار اد: ن اعم(، سيالسياع اجتمالاعلم برش ، أهيم ابرإ)2(
119.ص)2004دار الشروق ، : مصر (تعريب عادل املعلم  ، الطبعة الثانية ، اإلسالم كبديلمراد ويلفريد هوفمان ، )3(
194.ص) 1994العربية  لوحدة ات اسامركز در: ن البن(لعريب  املستقبل ا"  سة نقدية ادر: طي الدميقرار اخلياحول " : وآخرون ن غليون ابره)4(
.لية املثاىل ادية املالطبيعية الرتعة التحول من امبذهبه اين بدافيلسوف يون) ( SOKRATE :سقراط*

.ط اين وتلميذ لسقرايل يونافيلسوف مث) م .قPLATAN)(1428 .347( : أفالطون**
.245و40.ص) 1985،لنشراعة والطليعة للطبار اد:بريوت (الطبعة الثالثة،،ترمجة مسري كرملفلسفيةاملوسوعة ا) .ي(ويودين .) م(ل اروزنت: نظر ا
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ىل اتمع الية حيث يقسم املثايف مجهوريته و،)1("ملهمة اذه اصة ليقوموالذين يتلقون تربية خاسفة لفالام احلكاشرحية حمدودة وهم 
لبعض منكم اقد صنعكم على درجة خمتلفة ، فهللان اوإخوةنتم اطنون املواهاأي" حيث يقول لفيلسوفاكم احلارأسهات و على اطبق

صنعهم من فضة كي آخرلشرف ، وفريق اتب امرأعلىيترتب عليه حصوله على  اهللا من ذهب مماوقد صنعه األمريتمتع بسلطة 
... األبناءتمر يف سوف تساألجناسهذه إن.س وحديد احنمن هللا احلرفيني وقد صنعهم ارعني واملزالث ،فريق انني وفريق ثوامعايكونو

نه رفض افأرسطوأما")2(" سوف تتحطم فإالدولة اسة احلديد يف حراأوس النحاوقف رجل من أننه لو حدث اك نبوءة تقول اوهن
ء، الفقرامن ألقليةين حكم الثاء ويف الثراحبة اصاألقليةحكم لواأليف رأىطي فقد الدميقراوكذلك ) رشياليجوألا(مني النظامن كال
. )3(لفقرالغىن و مل حيطم نفوسهم الذين مل يفسدهم املتوسطة الطبقة اإفرادح يف لصالارأىنه افالذ

ن ليس اليونالشعب لدى امفهوم " ن حلديث، الالعصر اطية يف الدميقرانيني خيتلف عن مفهوم اليوناطية عند الدميقرامفهوم إن
، ) لعبيدا(األجانبطنون ، املوا: ت وهياث طبقىل ثالاابقاساشرنااكمان مقسماين كاليوناتمع اأنليوم ذلك املستخدم انفسه 

ن يتم ذلك املدينة و كالسلطة يف ارسة امبماألطفالء و النساهذه دون ) طنوناملوا(األحراردت طبقة استفاولقد "ل حرفيون ، اعم
عن عشرين أعمارهمتقل الأنشرة شرط احلكم مبارسة امة ملماة عطنون جيتمعون يف مجعياملوان الشعب حيث كاسطة مجعية ابو

أوأكثرأولسنة ات يف اعشر مرأعضاؤهاجيتمع أندة العالدولة و قد جرت ايف العليالسلطة اجلمعية تعترب انت هذه او ك"،)4("سنة
امم،مفهوم ضيق حبيث ينحصر يف طبقة معينة ن اليونالشعب لدى امفهوم أناجليتضحااو من هن؛)5("لظروف ذلكاستدعت ااكلم

ن عن السكاغلب اإبعادأساسيقوم على طيارستقرام انظاألمرن هي يف حقيقة اليونااليت عرفتهاطية الدميقران القول بابايسمح لن
ء النسامنهم استثنيناإذاصة اخقليةأهم األحرارطنني املوان اطية جيد بالدميقراحظ هلذه ملالاأنذلك ،ئفة معينةالتركيز على طاحلكم و ا

.)6("لألقليةاحلقيقة حكمانية تعترب يف اليوناطية الدميقران افاو من هن
و قد عرب عن ذلك ،توري الديكتاحلكم انه يرفض اإاللشعب بصفة مطلقة اين مل يثق يف اليوناطي الدميقرالفكر اأنو رغم 

م النظان تطرف او،ملتعجرفاملطلق و العسكري الفردي و احلكم اأسلوبىل ايرجع اياسربطسقوط مدينة إن" حيث يرى أفالطون
طية فيجب الدولة دميقران مل تكن انون واضعة للقاخلالرشيدة احلكومة امبدأىل ااألخريليصل يف ،اهلاو زوأثينار  اياىل اأدىطي الدميقرا
.)7("نوناخلضوع للقالسلطة و اب يف لشعاركة احلرية و مشامبدأطية اتشمل على دميقرنأ

وإمناحلكم فقط، املثقفة على الطبقة اجل سيطرة او من ...طية مل يكن من منطلق عنصريان للدميقراليوناسفة لفالارفض إن
نأأرسطويرىلفوضى وعليهاطية خيلق اسع للدميقرالوان العناترك " إنأرسطولشعوب حيث يرى او معرفتهم بطبيعة إلدراكهمضاأي

م و احلكات كل من اجبادستوري حتدد فيه حقوق ووأساسليت تقوم على اطية الدميقراطي هو تلك الدميقرام انوع للنظأفضل

259. بق ، صامرجع سأبرش، )1(
)260–259(.ص. صاملرجع نفسه  ،)2(
116.ص) 1983النشر ،ت و اسامعية للدراجلاملؤسسة ا.]:ن.م.د[(لنظريةات املنطلقاو األسسرن يف  احبث مق: طية الدميقرالثورة و ا،اغعلي حممد ال)3(
56.ص) 1980.] ن.د.د[:بريوت ( لطبعة األوىل،،سيةالسيااألنظمةلدستوري و انون القا،ن امحد سرحا)4(
59.، ص) .]ن.ت.د[،لتوزيع الوطنية للنشر و الشركة ا: ئر اجلزا( ،سيةالسيااألنظمةت و النظرياتطور ،ر بوحوش اعم)5(
107.ص)1983،لعربيةالوحدة ات اسالدرامركز : بريوت (،الطبعة األوىل،لعريباملستقبل ا" لعريبالوطن ايف اإلنسانطية و حقوق الدميقرا"،خرونآل و هاللدين اعلي )6(

249.ص).]ن.ت.د[معية ،اجلات املطبوعان اديو: ئر اجلزا(الطبعة األول،األول،زءاجل،ة رناملقاسية السيالنظم الدستوري و انون القا،لشعري انظر سعيد بوا-
مأحلقوق من الذي يتمتع مبختلف الشخص ايكون نألذي يشترط ام .ق450نون بريكليس سنة اصدر قنإىل اين ايونبأملوجودين من اصاشخألان يقتصر على الشعب كامفهوم -

.نباجألالعبيد و اء و النسالسلطة ارك يف ايشلعصر فالان يف ذلك السكامن قضيأن الشعب كافمفهوم ) سنة18(نونية القاهليةألابامتمتعاضأينية ايون
83.ص) 1992العربية، لوحدة ات اسامركز در: بريوت(،العريبملستقبل ا"ميةسالإلالدولة امة يف العات احلريا"،لغنوشياشد انظر كذلك را-
).سيةالسيا(ركة املشاء حمجوبني عن النساو ءارقألان افك320.000يلامجإلان عددهم اكامبين200.000يزيد على الاثينأن يف السكان عدد افلقد ك-
40.ص) .]ن.ت.د[معية ،اجلات املطبوعان اديو: ئراجلزا(،نيةالثالطبعة ا،يالدستورنون القامقدمة يف نقد :نون القادولة ،ياملمشا)7(
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.)1("حملكومنيا
حكم تؤكد أامن حيث لغربية اطية اة للدميقرالنواتبقى فإانية اليوناطية اليت وجهت للدميقرات ادانتقالالرغم من كل اوعلى 

مع " نهالشعب ،حيث اإبعاداألمرستلزم اسفة ولو لفالاشد عن طريق التحقيق حكم رل خلق ميكانيزماتواوحتاملبدألشعب من حيث ا
ة عصر يامع  بدإالرسة وكفكر خيبو ،ومل ينبثق من جديد اطية كممالدميقراجنم ابد. م.ق504يل اسربطة حواجيوش مامأأثيناهزمية 
ك روسو ان جاجاعي وخصوصاجتمالالعقد اسفة وهم فالاألمةوإرادةة اواملساحلرية  واىل اعني الدايل الليربالفكر اسفة ومع فالاألنوار

بني  الطويلة  ماحلقبة اهذه أنإال. من عشر الثالقرن ايفالإهمرتكزا تله اسياسيامانظةالدميقراطيمل ومل تصبح تستيواروجون 
رة يف هذه اوحضاديناإلسالمورغم ظهور .)2(.وحضارةاديناإلسالملغرب ، عرفت ظهور ايل يف الليربالفكر اوظهور أثيناسقوط 

لتوحيد اأنر اعتبالتوحيد على الة اغل هو نشر رسالشان شغله اسي للمجتمع وكالسيالتنظيم امل يكترث بي اإلسالملفكر اأنإال،حلقبة ا
.  سبه يف كل عصر اينر مااخيتأن تمع اليت هي من حق ادية اجتهالاايالقضامن أولفروع اسي من السيالتنظيم اواألصلهو 

: نالـــرومــا
ول يف الفكر السياسي الروماين جيدر بنا أن نعطي فكرة بسيطة عن مدرستني سياسيتني كانتا مبثابة خطوة انتقالية بني املرحلتني خقبل الد

: اليونانية والرومانية ومها 
وأن املصلحة الفردية هي أساس شتهر بتدريس مبدأ املنفعة يف أثينا ا.) م.ق265-342(مؤسسها أبيقور :بيقوريةاملدرسة األ-1

ونظرا ألن .نف تهم من الظلم والعياحلماألفرادنفعي بني ام السياسية بل أن القانون هو اتفاق فهي اليت تتحكم يف نشاطاألفرادسلوك 
رط أن تكون قادرة على شلون حكومة مستبدة بفإن أصحاب هذه املدرسة طالبو باالبتعاد عن السياسة وهم يفضالسياسة مصدر لألمل

.ة وامليتافيزيقايبتعادهم عن املثالطة وحمدودة جدا نظرا لواقعيتهم واوبالتايل فإن أفكارهم السياسية بسي.األفرادة مصاحل ياحتقيق األمن ومح
وإقناع اة واواملساألخالقفكاره اجلديدة يف الدعوة اىل التمسك بوتتمثل أ.)م.ق264–236(ا زينون مؤسسه:املدرسة الرواقية -2

حنالل والدعوة اىل املدنية يار واالية من االاإلنسانة احلضارة ياص وذلك حلموقربمبقدونيا وأثيناالقائمة السياسيةاألنظمةرة يامبساألفراد
مييز الفكر الرواقي عن الفكر اليوناين الذي يعترب ة ألم ينتمون اىل عنصر واحد وهو العنصر البشري  وهذا ماالدولة العامليأوالعاملية 

.باقي الشعوب بربر 
رة احلضامن لواألملستفيد ان اين كالروماسي السيالفكر ان امل، فالعاأساتذةن  اليوناسفة لفالاأنلعلوم و اأملفلسفة هي انت اكإذا

مرباطوراإلن الشعب و كايف يد ائمادالعليالسلطة انت اكإذنية اليونالفلسفة اىل حد كبري بانية الرومارة احلضاتأثرت" انية و هلذاليونا
)3("تهامجيع سلطإليهلشعب وكّل ان ت الارالقراذ اختانونية يف انت له سلطة قالشعب، و لذلك فقد كاعن وكيال

س روثيدأبناءم قسمت على 395ويف األكربالسكندرعلى يد . م.ق27لسنة اين يف الرومااإلمرباطوريةأقيمت
theodseن اجلرمالغربية على يد اإمرباطوريةويعترب سقوط اروماصمتهالقسطنطينية وغربية وعااصمتهاشرقية وعإمرباطوريةإىل

ن الروماملفكرين ابرز اومن .1453ملسلمني الشرقية على يد ااإلمرباطوريةلقرون بسقوط اهذه لوسطى وتنتهيالقرون اة يابدهو476
يف انه مل يكن بعيداحيث ،)م.ق43(-) م.ق106(*(Musarc Tulluis Cicero)شيشرونسي جند السيالفكر ايف 

حكومة ملكية و حكومة : أنواعثة ىل ثالات اتقسيمه للحكومل ينطلق من خال" إذنيني اليوناسيني السياملفكرين ائه من انظرته عن نظر
يفضل شيشرون او هلذ،ل ضمحالالاد و امعرض للفسائمات هو داحلكومالنوع من ااهذإنو يرى طيةاو حكومة دميقرارستقراطية

.)1(ةملختلفااألنظمةسن اجلمع بني حما

55.ص) 1981،لعربية النهضة ار اد: بريوت (،سيةالسيالنظم او ت النظريايف ،لنصر العزيز احممد عبد )1(
260.بق ، صامرجع س،أبرش )2(
49.ص) 1993،ملصرية اجنلو الااملكتبة حلب: اهرة لقا( ،ةسيالسيامدخل للعلوم ،و خريي عيسىايلغبطرس )3(
.  مثقفة سرةألربنوم الية اطيإلاملدينة اتب مشهور ولد يف اين و خطيب و كاسي روماسي: شيشرون *

103.بق صامرجع سربيع،: انظر
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جنده يف اكم،)2(..."لشعبااتنبثق من جمموع هذان سلطتهاركة للشعب فملكية مشتانوالدولة و قاأن"عترب شيشرون اأنوبعد 
نون الطبيعي و هو قانونالقاأوياألخالقنون القاأوهللا انون اوهو قاألعلىنون اللقانوالدولة و قاختضع "أنبد نه الايؤكد األخري
يعتد و الاغييعد الاإلهلينون القااقض مع هذاتشريع يتنأيإن...لدنيويةات املؤسسالبشرية و ات ارساملمايسمو على ألنهللحق اعلى

.)3(هب
نية،  اليونارة احلضالذي عرفته املستوى اليست باطية لكنهالدميقراضاأينية عرفت الرومارة احلضان ألقول بامة ميكن او بصفة ع

ىل اتمع انقسم اواإلقطاعيةمت ابنكسة رهيبة فقاألفكارلك تأصيبت476لغرب انية يف الرومااإلمرباطوريةبعد سقوط "نهاذلك 
ملسيحية انة الديابشعة ضد من مل يؤمن ببإعمالثوليكية الكامت اسية فقالسيالدينية مث السلطة الدين على ال امث سيطر رجأقنانك و مال

.)4("ملسيحيةانة الديابقة على السالزمنية املطلقة السلطة الدينية حمل السلطة اوحلت ...اليمهاو من خيرج عن تع
عن شيشرون يف كثري من ) دمليالابعد 65-م .قLucuis-Seneca)()4اسينيكينالثاين الروماسي السيافكر لاخيتلف 

ؤم على التشاو خيم امافقد ثقته متان سينيكافاماهرة قد يعود يومالزاجلمهورية اعصر أنتصور شيشرون افبينم. "سيةالسيااألفكار
املطلق فيهاحلكم ام اقيأصبحلشيخوخة و التفسخ و اأصااقد ارومنأر اعتبابصالحاإلإجراءإمكانمن اليأسعن أعربو ،تهاباكت

د الفساأصااليت الشعب اهري اد على مجاعتمالامن أفضلغية الطاكم احلاد على اعتمالان أبادعى سينيكا، كذلك ابد منهضرورة ال
.)5(" غية الطاقسوة من أكثردت فغ

،ةعسات وام بفتوحالقياجليوش واحملكم وقوةاريادإلالتنظيم اونوينالقايف ان قد برزوالروماأناهنإليهاإلشارةجتدر اوم
اإلمرباطوريةفت وقد عر.احمكماملنظمة تنظيمااليت تعرب عن قوة جيوشهاسعة الوات ارانتصالابفضل مىظالعاإلمرباطوريةاسسوأحيث 

دينية يف أسسنية على الرومااإلمرباطوريةدة جمد استعا،حيث مت ملسيحيةاومباعدملسيحية امقابلخمتلفتني تارخييتنينية مرحلتني الروما
ملسيحية ال قبابرز مفكريهاومن ،اإلمرباطوريةلذي عرفته التقهقر اوذلك بعد ،ملقدسة اباإلمرباطوريةوعرفت ديمن ميالالثالقرن ا

.كماحلار انت ختضع لقرالشعوب كان أو.كويينالساتوموستنيغأونت اسملسيحية نذكرابعد اوماسنيكشيشرون وانذكراكم
م انظأوكنموذج امل يكتمل نضجهبأنهنقول أننستطيع ،لقدمية العصور اطية يف الدميقرالبسيطة على ااإلطاللةل هذه من خال
لشعب يف اىل مفهوم االسلطة يف حني لو نظرناحب الشعب هو صار اعتباك؛مةادئ عامبأوهر الك مل يكن سوى مظحكم، وكل ذ

الطبقية و تعتربهاأساسلقدمية تقوم على ات اتمعاأنة يف حني جند اأوملسالة و العدانودي باكماألقليةه يتمثل يف الوقت لوجدناذلك 
أودرة البانية اليوناطية الدميقراتعترب مةاعدة عاوكق.العليالطبقة اىل مستوى االدنيالطبقة اأفرادينتقل الأنلعدل اهرة طبيعية ومن اظ
لبحث عن ال دم من خالالقاملطلب اله يف واسنتناماو هذربيةواأللنهضة املفكرون بعد ااناديليت احلديثة اطية اة للدميقرالنوا
.لوسطىالقرون اطية يف الدميقرا

266.بق ، صامرجع س،ل وألاجلزء ا، بوشعري )1(
107.بق،  صامرجع س،ربيع)2(
108.، صاملرجع نفسه)3(
266.بق، صامرجع س،ل وألاجلزء ، بوشعري )4(
105.بق ، صامرجع س،ربيع)5(
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طىـلوساور ـلعصا:الثاينملبحث ا

من ربيةواأللشعوب اة انايف معباشر ملالسبب اأاعتربت احىت ،مةالكنيسة سيطرة تالوسطى هو سيطرة القرون امييز ابرز ماإن
ليت اولوسطى العصور اعتربت اد وق" .ملفكريناواإلقطاعل الكنيسة و رجاع بني الصراء و العداة يانت بداكاو من هن...نافقر وحرم

لوحدة اوأصبحتلدولة افقد حتللت .ة احلياجهأوفة ام مشلت كمرحلة ظالدي مليالامس عشر اخلالقرن اىل ادس السالقرن امتدت من ا
حيث وء لوالاك تسلسل يف ان هناك سلطة مركزية بل كايل مل تعد هنالتاوب" Manorنور املا"أولضيعة املعروفة بالوحدة اهي ةاألساسي

بعون الطبع تايكون هلم بأنت دون الضيعاأصحابن الفرسايتبعون انواكاألقتاناعدافيمآلخريناومتبوعآلخرابعان تاكل فرد ك
. ملرحلة ايف هذه ربيةواأللشعوب االيت عرفتهاحداثاألأهمىل املبحث اال هذوسنتطرق من خال)1("

:واإلقطاعلكنيسة اسيطرة -
ئل، الوسالطرق وادية مبختلف اقتصالااحلهايل على مصالتاوب،مللوكاضد رباأويف افظ على نفوذهاحتأنلكنيسة الت والقد ح

املسيحية ممانة الدياىل الرجوع اباقفهاتربط موأنلت واحفإا، الكنيسة و تعنتهاإلصرارو نتيجة ،لاع و طالصراحتدم ااومن هن
لعقيدة حيث احرية مببدإدت اقد ن)"ملسيحيةا(أاحيث جند ؟سيام سياطية كنظالدميقراملسيحية بانة الدياقة ؤل عن عالاللتسايدفعن

القيصر ومالقيصر مأعط" ملسيحاىل الذي ينسب القول ابإليهاذهبناو يستدل عن م،)2("طنالفرد كموان و انسالفرد كافصلت بني 
الدنيوية بينمادية املات اقرمز للعالالقيصر هناهو ديين فاهو دنيوي ومالفصل بني ماجوب لقول نستشف واال هذومن خال،)3("هللا

تؤكده هذه ان مانة حمرفة، فاملسيحية هي ديانة الديان ابادناعتقاو رغم ؛لقهاخباإلنسانليت تربط الروحية ات اقللعالارمزاهللا هناجند 
لدين اسم ال بستغالاأبشعاهلستغالالشعوب و اعلى قهر اك عملوام هناحلكاأنإالحلرية، اء بنوع من املسيحي قد جالدين اإناآلثار
ليت ااألفكارعن طريق بث انتهالكنيسة تعزيز مكالت والقد ح. له الدين و رجاعلى * لثورةامت اقاوهلذأخرىأحيانالقوة او بأحيانا

كم يستمد شرعيته من احلانأأساسملطلقة على اعة الطادت باولذلك فقد ن،وحمكومنياماجلميع حكاهلي خيضع له انون اتفيد وجود ق
لذي يسمح ااألمر،ية الشرعغري األعمالىل امييلون األفرادنأو ...لدولة غري مسيحيةامت اداتتحقق مأنميكن لة الالعدانأ"هللا و ا

جل امن اإلقطاعلكنيسة و ابني ائمان قالذي كاع الصرااقيقة هذحايؤكد لنامو.)4("قبهمايعأناألرضهللا فوق الذي ميثل اكم اللح
لروحية مع السلطة الويةأوعلى ) 354 -430(( SAINT- AUGUSTINE )**غسطني أ"أكدهاماألفرادء  كسب وال

لذي مل يكن اع الصرااة هذلشعوب طبيعاة انامعاتؤكد لناكم. )5(لكنيسةاكمة و احلات اموعامن ء لكللوالاجية ازدوامببدإلقول ا
الشعب هلذاعاخضإجل ان من اكامنإواخيدمه

ل الكنيسة و رجامن سلطة السلطة للشعب و حتريرهاعارجإليت عملت على الفرنسية الثورة ار ان شعاكاو هكذ،ك اذأولطرف ا

24. بق ،صامرجع سهد ،اجم)1(
.ناقنالارس  ـ ارون ـ فاملك ـ دوق ـ  كونت ـ ب: يل التالوسطى يف العصور اركي يف اهلرام النظاوميكن توضيح 

40.ص).]ن.ت.د[،معيةاجلات املطبوعان اديو:ئراجلزا(،ىلوألالطبعة ا،لدستوريانون القايف يف شرح الواصديق،أوفوزي )2(
53.ص)1983اب،لوطنية للكتاملؤسسة ا: ئراجلزا(حل اشم صارمجة و تعليق هتداجتهانقد و:ميسالإلالفكر ا،ركونأحممد )3(
.حلديثالعصر ايف اهلواليت سنتنالفرنسية و الثورة ااملقصود هناو *
113.صبق،اسعمرج،بوحوش)4(

هللا و اته مدينة ابرز مؤلفامسيحية من مأوثين و بألئر اجلزاس باهرأسوق نآلاة املسماغست اج  ولد يف تاقرب قرطافريقيإل ابشماهيبومدينة سقفأهوت  و فيلسوف ال: غسطنيأ**
ن فهي على الشيطامدينة امألكنيسة اءابأء من الرؤسابيل و او هي مقر هاكم سرمدياحلاهللا سيكون امدينة ن يف الشيطاهللا و مدينة انني مدينة اىل كيادم امل منذ سقوط العانقسم ا"ئهارأهمأمن 

."الدنياة ال حيخالرضألا
)125-123(.ص.ص،بقامرجع س:ربيعانظر -
)125-123(.ص.صسابق ، مرجع ، بوحوش )5(
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.)1("انريد سيدوالانريد ربال"عاقطإلا
:عاقطإلالكنيسة و الثورة ضد ا-

، عاقطإلالكنيسة و ال ارس من قبل رجان مياد، كاستعبان بل وامن فقر و حرمربيةوألالشعوب ااشتهاليت عاعاضولألانظر
نت اك) لوسطىالقرون ا(بقة السالقرون انأمن اقنطالالتنوير، اعرفت بعصر عاضوألاجل تغيري هذه احركة فكرية من اربأوعرفت 

. مقرون ظال
عية اجتمالادية واقتصالاعاضوألاجل حتسني اة من اواملسالة والعداحلرية وادئ ذي بدء بابربيةوألالشعوب البت القد ط

لتحرر من السلطة للشعب و اعارجإحد وهو اه واجتانت يف اكاألب املطاحظ على هذه يالامنذ قرون ، و ماليت تتخبط فيهاملزرية ا
حلقوق سنة انعالإدسة من السادة املانصت ذإانونياقأمبدطية الدميقراسية جعلت من لفرنالثورة انإ" بل ،عياقطإلاو ابالباسيطرة 
لفرنسي الدستور الذي صدر مع ااإلنسانحقوق نعالإلفكرة يف امث تكررت األمةدةارإلتعبري عن انون هو القانأعلى 1789
دةارإنون تعبري عن القادة و السياحب الشعب هو صا، فلشعبادة تتركز يف السيانألعشرون على امسة و اخلادة املافنصت ،1793

لكنيسة يف او عاقطإلال ارسه رجال مستغالاد و اضطهالشعوب من انت اعانت نتيجة طبيعية ملالفرنسية كالثورة انإ.)2("لشعبا
.)3("قسيسرخراءامعأبملك خرآاشنقوا"ملتمثل يف اء و حلرب ضد هؤالار الشعوب ترفع شعاجعل امم،لوسطىالقرون ا

على السلطة للشعب رداساسأليت ترجع او * عياجتمالالعقد الفكري يف نظرية املستوى اعلى اضأيع الصرااجتلى هذاكم
ء  هلم اب رؤسانتخاعلى األفرادعية حتمل اجتمالاة  احليات امستلزمنإلسلطة و اهللا هو مصدر ان اب"لذي يرى اغسطني ألقديس ا
دة السيالقول باعي يف اجتمالالعقد ال نظرية ع من خالالصرااويتضح هذ.)4("همايريدواكمهللا الادارأالسلطة كماون رسامي
هللا اسلطته من خذأيمللك ادة ملكية السيانأمن عشر هو الثالقرن اخراأوحىت قلألان على التقليدي كاب اجلوانإ"لوطنية يف حني  ا

كيدألتاادهامللكية و مفادة السيالوطنية لتحطيم نظرية ادة السيامت نظرية او ق. "الكهامأياملهافهو ح. لهحتصبأاستلمهااذإحىت 
.)5("...عياجتمالالصك ااىل موقعي هذالضرورة او باساسأتعود . عياجتمالالعقد ابعقد هو الإاليت مل تنشادة السيانأعلى 

لشعب ان لدين، ألال ارجاديانليت املطلقة السلطة او يإلهلاحلق اي جند جون لوك ينتقد نظرية عاجتمالالعقد انظرية إطاريف 
كم احلاقة مشكلة عال( ملشكلة احل نأىأورلعلة ادركأروسو نأالإ. هللا للملكاسبة القهر و ينتظر حمالظلم و ايتحمل نأميكن ال
مة تعلو ابعد ذلك سلطة عاتمع عن بعض حريته لتنشادافرإحد من ازل كل وايتننأرح قتادة فالسيايتمثل يف كيفية توزيع ). حملكوماب

نإنه يرى افاألنظمةعن شكل امأ"كم و احلايف يد ارستهاممنأالإدة للشعب، السيان ظهور فكرة اكالفردية، ومن هناتادارإلاعن 
.)6("لكربىالدول امللكية اسب اتناملتوسطة بينمالدول اءمتالطية ارستقرالالصغرى والدول اؤمتالطية الدميقرالكل شعب ظروفه ف

د استبدامن خطورة سطوة واحمذر"امريكأطية يف الدميقرا"به اصة يف كتال وخيدي توكفسلقاجند عياجتمالالعقد ارج نظرية اخ
اناضمافيهيرىنه الافطية ،الدميقراىل ان يستند ان كايل واربلليالفكر اأنجند اوهكذ... لفردية ات احلرياطية على الدميقرااألغلبية

تتفق ليتالوحيدة اطية الدميقران افاومن هن،اس املساجييز على حنو الاألفرادف حبقوق اعترالاحب ذلك ان يصابد وبل الافياك

68.ص)1991،دار الفكر: ئر اجلزا(،اخلامسةالطبعة،ت مالأت،لك بن نيب ام)1(
25.ص) 1989،بالشها: تنةاب(ميةسالإلالشريعة اطية يف ضوء الدميقرا،لدي اخلاحممود )2(
39.ص) 1995،دار الكلفة: اجلزائر (،لدولةالنظرية ميةسالإرؤية ،عبد اهللا جاب اهللا)3(
-JOHN. LOCKE) (1632(جون لوك-)TOMAS-HOBBS()1588-1679(هوبز ساتومااصحأي و سالسيالفكر اعي نظرية معروفة يف اجتمالالعقد انظرية *

.لة مدنية عن طريق عقداىل حالة طبيعية احتول من حاأساسألدولة على النظرية بتفسري ظهور او تقوم هذه ) J.J.Resseau) (1912-1778(ك روسو اوجون ج) 1704
116:بق، صامرجع س،اغآل)4(
)315-314(.ص.ص)1977،لتوزيعاللنشر و هليةألا: بريوت( ،خرونآملقلد و اترمجة علي ،لوألاجلزءا،سيةالسيات املؤسسالدستوري و انون القا،ندريه هوريوا)5(
118.بق، صامرجع س،اغال)6(
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)")1م اوحيأمواهلميف األفرادص حلرمة ال خاة ياطة محعلى كل سلاليت تضع حدودالدستورية اطية الدميقراهي الليربايللفكر امع 

* MONTESQUIEU-CHARLES(جند مونتسكيو" اكم. لسلطة يف يد اىل متركز الشعوب تعود اة انامعنأيرى ) 
ىل ائية القضاولتنفيذيةالتشريعية وا: ثة لثالات السلطاكل سلطة من داسنإىل ضرورة ا" ننيالقوابه روح ايف كتدعياكم وهلذاحلا

.)2("حلريةام من انظمةاقإنامكإلايصبح يف ائمالتقسيم قاايصبح هذاو عندمخرينيألالسلطتني اصة متميزة و مستقلة عن امؤسسة خ
قة بني ك عالاتكون هننأبد من الذإ،مدة ايكون بصورة جنأميكن نه الالذي نعتقد ات و السلطالفصل بني اأمبدظهر امن هن

ص اخلاله العمل و يبقى لكل جزء جماميكية  ادينإطارخل يف التداعد على حتقيق ايساملرن ممالفصل ايعرف بامات و هذالسلطالف خمت
. هبي

تقوم على فضلأة اجل حيامن يةاإلنسانلتجربة العقل واة هي وليدة ام حياطية كنظالدميقرانأنقول نأتقدم نستطيع ال ممن خال
، ومن ايعيشون فيهانواليت كالظروف اسفة من جهة مرتبطة بلفالاملفكرين واء هؤالءارأنأحظ نالاة وهلذاواملسالعدل وارية وحلاساسأ

سفة لفالان حبكم ايداينطونفالأوط اجند سقرذإ،علمية سسأتبحث عن نإل واليت حتاوصوصية خلالصبغة اختلو من الاإفنية اجهة ث
ليت اكمة احلاسرةلألء منه مللكي والاحلكم اروسو يؤكد على نأالإهليإلانون القاو اإلهليةدةارإلاغسطني على ألقديس ايؤكد ابينم
.اليهإن ينتمي اك

سي السياع الصرابفالالتطور حاان هذاستغرق عدة قرون وكالغربية هي حصيلة تطور كبري اطية الدميقرانإاضأينستنتج اكم
طية، الدميقراة الاواملسالة و العداحلرية و اجل املفكرون من اسفة و لفالاده اح طويل قانه بعد كفاي، ذلك داقتصالاعي واجتمالاو
حملرومة ات ادية للطبقاقتصالاعية واجتمالالب املطانأأي،ملطلوباملقبول مث احلكم الاشكأمن امشروعشكالخريةألاهذه صبحتأ

لشعوب من سلطة التحرير امنإطي و اسي دميقرام سيايطمحون لتحقيق نظامل يكونوئلاوألاملفكروناف،طيالدميقرام النظاساسأهي 
جلميعاةاوامستطبقنأوس انلامن عظمألاد السواتعمل خلدمة نأطية الدميقرالدولة اعلى :"لكنيسة حيث يقول بركلياو عاقطإلا
،)3("طن املوامة يف هوية العات احلرياتصب ن اونون القامامأ

.طننياملواغلب احل ام مبدى خدمته و حتقيقه ملصالنظاطية احلقيقي ملدى دميقرار املعياوعليه يبقى 
لضبط الدين وبال ارجلسلوك وتصرفات ومواقف معاداةهي وإمناة للدين ادالشعوب للمسيحية وللكنيسة مل تكن معامعاداةنإ

اإلسالمجند يف الا،وهلذوأساقفة سةواومن قستاوابابلدين من ال ارجاليت وصف اة سالقدالة و اهلالتلك معاداةك انت هناك
س الناطب ان خيانه نيب ورسول كام رغم لسالاة ولصالالرسول عليه اأنلدين بل ال ايسمى برجاماإلسالمرهبانية حيث مل يعرف 

لني املغاومع ذلك جند بعض ... لقديد اتأكلمن قريش امرأةبن اأنااإمنبة شديدة ابه مهال للذي هابشر وقإناإمنا" بصفته بشر ويقول
نأىل  انشري اوهن،)4("واألساطريلبدع احوله اجله ونسجوامل خلق من العان النور وامل خلق من ذلك العان انه نور ، وايقولون 
ل ما أدعته الكنيسة من أباطيل من أجل حتقيق مصاحل ،كما أن املسيحية بريئة من كفكار بل جاء حملاربتها برئ من هذه األاإلسالم

.خاصة ال عالقة هلا بالدين وال اتمع  
اإلسالميتفق " يان فإما يتفقان يف العديد من املبادئ والقيم حيث واواملسيحية دينان مساإلسالممن كالأنانطالقا من 

:ان يف فروع رئيسية ،منهاثنالالكرم وغري ذلك وخيتلف التقوى ، ا،مانةواأل،اإلخاءئل مثل الفضالدعوة لكثري من املسيحية يف او
.طةالوسائمني على القاثوليكية الكالبيزنطية والكنيستني اعكس ) ةهرا ركي(دين طبقي ءوال بنابدون كهنوت اإلسالمـ يعيش 1

11. ص) 1993دار الشروق ،:مصر(،ىلوألالطبعة ، الا ومشاكايقض:عن الدميقراطية الليربالية ي ،ولببالازم اح)1(
.ننيالقواروح : تهامؤلفهمأع فرنسي، اجتمامل اع) 1755-1689(:مونتسكيو*
5ص ) ]ن.ت.د[،ابلوطنية للكتاملؤسسة ا:ئراجلزا(،ئراجلزادولوجي يف يألاهود احلديث و اسي السيالفكر امع ،هللا شريط اعبد )2(
135.، ص) ]ن.ت.د[لفكر، ار  اد: ئر اجلزا( ،ىلكرباياالقضا،لك بن نيبام)3(
30. صمرجع سابق ،ن ،اهوفم)4(
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اتاباج وحرمه حترميالزوابباألمرجلنس ااإلسالمع شر...ج ودعوته للعزوبية الزوالقديس بولس للجنس واإدانةلنقيض من اـ على 2
.جالزوارج اخ
)1("األرضهللا يف اخليفة اإلنسانإنبل يقول اجة ملن حيرره منهاللخطيئة يف حابناولد اإلنسانن اباإلسالميقول ـ ال3

األصالةعي ايرإسالميااوذجتطرح منأنلت واليت حااإلسالممل العايف يةصالحاإلت احلركايفسر ظهور اماولعل هذ
نونية القاعد احركة متتثل للقوبأا22/1/1987ملنعقد يف اايف مؤمترهاألصوليةاألملانيةرجية اخلارة اعرفت وز"صرة حيث املعاو
األصوليةاأم.مل معهالتعامل والعالرؤية أسلوبضر فهي احلاعند ظهوره كنموذج لتشكيل األصلياإلسالمرسة امموأساليبلقيم او
يف العشرين على يد حممد عبده يف مصر وحممد رشيد رضالقرن اائلأووسع عشر التالقرن ااخرأوحلديث العصر ايف بدأتنية فقد لعقالا
مل العاأصاباللذين الشلل اط واحنطوظهرت كرد فعل لالرباأويف أسدئر وحممد اجلزايف واإلبراهيميبأديسبن اوضاأيم ومصر الشا

صرة ،تنقية املعااألمورد يف اجتهالالدين ،املصلحون بتجديد اءلب هؤالاط... لغرب اد على ياملتزاده اعتمالوقت والك اذي ماإلسال
م مطوالشيهم واء وحوالفقهاء السنة ، ويران والقراء به اجاكمالشرعلتفريق بني ات وبدع مث ادات وعافاختلط به من خراالدين مما

ة يف دئ رئيسامبأوعد كلية اقوارسيالشرعأنددون اء ف غري معصومني ،كذلك بني هؤالخالم فهم بالام ،وحياوخمتصر
اوذالشرعرض مع ايتعن حبيث الاملكان والزماف ختالالاللعمل طبقالالبشري جماملختلفة ،مث ترك للتنظيم ااإلنساينط النشات الاجم
.)2(نان ومكالشريعة كل زماسب اتن

حل املراعرب اقد عرف تطوري اإلسالمأوملسيحي اء الديين سواسي السيالفكر اأنىل املبحث نشري ااهذآخرويف 
.دمة القاحث املبايف هسنبيناماصر وهذاملعاحلديث والعصر الية يف التارخيية التا

30. صمرجع سابق ،ن ،اهوفم)1(
)70-68( .ص.صاملرجع نفسه ،)2(
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صراملعاوحلديثارـلعصا:لث الثاملبحث ا

،عاقطإلال الكنيسة و رجالوسطى بسبب سيطرة العصور ال خالاربأونته اعاحلديث هو نتيجة ملالعصر اسي يف السيالفكر انإ
اء ضتهامن بناربأوفية و مل تتمكن الثقاعية و اجتمالاسية و السيادية و اقتصالات املستوياة شديدة جتلت على كل انانتج عنه معامم
ثرينأمتلدين ال الكنيسة ونفوذ رجاعن سيطرة اتمع بعيدالية و مت تنظيم البالفكرية اعاضوألاحتررت من تلك نأد بعالإحلديثة ا

جل حق الكنيسة ومن اقع ثورة على الواهي يف ربيةوألالنهضة ان ايل فالتالفن و بارتن و كاماديانليت الديين اصالحإلاحبركة 
لقرون اسي يف امفكر سيأيمل تنجب رباأوأنسية السيااألدبياتحيث تشري ،لتعبرياوأيلراوحريته يف ة احليالتفكري وايف اإلنسان

.ميكيافلييلنهضة ليظهر احىت عصر وانتظرتلوسطى ا
ه من بعض بل و حترير،لفكرامهت يف تنوير اضية ساملالقرون الشعوب يف االيت حققتهاعية اجتمالادية واقتصالالب املطانأاكم

دية اعلى ظهور قيم ماعداعي سالزراعي و الصنالتقدم انأنقول نأنستطيع او هكذ...) ابالبان و عصمة الغفراصكوك (ت افاخلرا
اة مماواملسالة و العداحلرية و املزيد من البة باملطالفكر و ايف حترير اكبريالقيم دوراو لقد لعبت هذه ) تركه ميرادعه يعمل، (جديدة 

" ربيةوألات اتمعاطية يف اعد و قيم دميقراقوءارسإهم يف اس لثورتني ال من خالاطية مت تكريسهالفلسفية للدميقراجلذور اهذه .   
.(1)"لفرنسيةاومريكيةإلا
:مريكيةإلالثورة ا

الالقهم قد وهبهم حقوقان خاوسية اسواخلقواس مجيعالنان أنؤمن باننإ"يلي ام1776مريكيألال ستقالالانعالإء يف اج
حلقوق و تستمد ان هذه اس لضمالنات بني احلكوماتقوم امنإو ...دة السعالسعي لتحقيق احلرية و اة و حق احلياحق امة منهواملساتقبل 
بداليقيممث اهيلغيأوايغريهنأفاهدألامن هذه احلكومة هدفاقوضت اماذإلشعب احملكومني و من حق اادل من رضالعاااسلط
ليت اة اناملعاعرب جيفرسن عن كما.  (2)دةالسعاومنألاليت حتقق له الصيغة ايف اادئ و ينظم سلطاعلى مباسسهأحكومة يصنع امنه

ة و جلمهوريايف طريق امة و سوف نسريهالقوية جتربة تاانب سفينتنالقد جربت جو" طية بقوله الدميقراجل حتقيق امن امريكأاعرفته
). 3("امن شيدوهرةاومهحركتهال امجنآلاسيظهر 

لنموذج ااتفرض هذنأامريكأل واليوم حتاطية و الدميقرايف تدعيم مفهوم ارزاباتلعب دورنأمريكيةإلالثورة اعت استطااوهكذ
ة يا"عن ذلك بقوله اماين فوكويابالياصلألاذو مريكيألاملفكر او قد عرب عن ذلك . ملالعادمقرطة أولعوملة ايعرف بامإطاريف 

ده اعتقانتيجة منطقية حسب أور ضرورة حتمية ايل صالتان و بامليداحيته يف ثبت صالايل قد الليرباطي الدميقرالنموذج انأأي" ريخالتا
.لنموذجاالدول يف هذاتندمج كل نأ

جل اعية  من اجتمالادية و اقتصالاسية و السياريع املشاتستخدم خمتلف يةمريكإلاملتحدة ات ايلوالانأليهإرةاشإلاجتدر اوم
حلرية ات اراريع حتمل شعال مشمية من خالابطريقة نظمريكيةإلافرض للهيمنة ادناعتقاو هو حسب " جلديدالدويل ام النظا"تكريس 

لث  الثاب البامن " لعوملةا"لث الثالفصل التفصيل  يف اىل ذلك باوسنتطرق .ةاواملسالة والعداو

20.ص)  ]ن.ت.د[ ،مريكيةإلامعالإلاوكالة .]:ن.م.د[(،مريكيألاريخ التاموجز ،و فيستفر ياوود جر)1(
36.، صهنفساملرجع )2(
52.، صنفسهملرجعا)3(
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:1789لفرنسية الثورة ا
بعد الإحلقيقي التطبيق العصور سوى نظرية مل جتد اطية مل تكن يف مجيع هذه الدميقرانأسية على السياتادبيألاتؤكد بعض 

لذي نص ااإلنسانحقوق نعالإغسطسأ26لثورة يف اصدرتأ1789م الفرنسية يف عالثورة ام ابعد قي"نه الفرنسية ذلك الثورة ا
يذهبون  ايف فرنساسيممللوك والان اكحيث.)1("عيةاجلمادةارإلالتعبري عن انون هو القانأو األمةامصدرهادة مجيعهالسيانأعلى 

ملك نإ"ر الرضوخ و رفع شعاعة و الطاالإلشعب ان ليس على اوليهإالإم ايقدمون حسالمأوهللا ام مستمد من اسلطنأىل ا
..)2(هللا و سيفهامن الإيستمد ملكه الافرنس

" Le roi de France ne tient son royaume que de Dieu et son  épée".
و الشعب مصدرهاهللا الالق، فاخلامللوك مستمدة من تفويض اسلطة نإ: بع عشر الرا) LoUIS(لويس"كتب طارإلااويف هذ
لوألارل اشماعدإبعد الإومل تنته امللوك فيهاحكم ساسأنت ات كالنظريان هذه اف. اهلاستعماوحده عن كيفية هللامامأهم مسؤولون 

اربأويف هليإلالتفويض انتهى عهد امغول يوطورامربإلارت و بعد نفي استيوسرةأنتهت خبلع اليت ا1688م اع ثورة عندالاو
.)3("اكملهأب

لثورة اعت استطاامل كله و ذالعاىل ايل التاو باربأوطية يف الدميقراجنبتأليت اض املخالفرنسية هي عملية ارة لثواعتربت ااهكذ
ملي حلقوق العااإلعالننونية متثلت يفاو جعلت من ذلك حقيقة دستورية و ق* لفلسفيالنظري ال ااطية من الدميقراخترج "نألفرنسية ا

.»1866لسويد ا،1848ملنخفضة اضاألر،1835سنةابلجيك"اربأوت يف انالربملاظهور جتلى يف اكم.)4(اإلنسان
حيث تنادي الثقافة يةاإلنسانا ياري يف التعامل مع القضياهنا  التناقض يف الطرح الغريب و  ازدواجية املعإليهاإلشارةما جتدر و

رفعت  ن الثورة الفرنسية التاريخ يؤكد أالسياسية تشري اىل أناألدبياتلعديد من اأنالرائدة يف الدعوة للحرية اىل أاالغربية وتفتخر 
ستعمرت ا، ولقومية احل املصاخلدمة ت قليلة خرجت اجليوش الفرنسية االستعمارية الك بسنواوبعد ذة اوامس–إخاء–ر حرية اشع

من أكثرواستخدمت أبشع وسائل التعذيب وخاصة يف حيث قتلت من الدول ويف خمتلف القارات بل أبادت قرى بأكملهاكثريالافرنس
.ونصفاربت قرنال قحتالائري بعد فترة امليون ونصف مليون جز

لثورتني اكالنإانستطيع قوله هناطية و مالدميقراد لفرنسية يف ميالاأومريكيةإلالثورة ابفضل اطعاقاجنزم جزمنأميكن الاننإ
جل امن خرىأبل قيم استبدات عملت على ار يف صورة ثورانفجالاىل ادىأالقهر ممالظلم و البشرية من انت اعاملاصرحياتعبريانتاك
لب عليه اتكاعندمارتاكأملاجناوثيقة اجنلتراوقع جون ملك " حيث انياليت وقعت يف بريطااألحداثأهمىل انشري اوهنفضلأة احي

مس اخلاجلزء ايف نتاول ديوراذكرهاكماهم بنودهاواوكنيستهاجنلتراوأشرافنوسنت اابالباصة اوخاجنلترارج اخل وخادأعداؤه
."رة احلضاقصة " به اكتعشر من 

.ااوحريامن حقوقهيءيتعدى على شحرة الاجنلتراكنيسة -1
.بعد املدونة فيمات احلريالدهر مجيع ابد اىل ااوعن ورثتناعنايف مملكتناألحرارمننح مجيع إننا-2
.م العالس اإالمعونة أويفرض بدل خدمة ال-3
ر ارل وكبأيألقابومحلة األديرةء اورؤسواألساقفةاألساقفةر اء كباستدعابنأمر... م العالس الكي جيتمع -4
.)1("تارونالبا

6و 3: دةاملااإلنسانحقوق : مليةالعادئ املبا،لدولية اربية املغار الدا)1(
43.ص) 1996، لتوزيعالطريق للنشر و ا: ئراجلزا(،طيةاللدميقرخرآلالوجه اطلعت،محد ا)2(
)44- 43(. ص.، صنفسه ملرجع ا)3(
سـة  الطبيعي كمدخل لدرالعصر العصر مفهوم ااسيون يف هذالسياسفة لفالاستخدم احلديث حيث العصر ابرز نظرية يف اعي و هي اجتمالالعقد الفلسفي نظرية اري لنظال ااملقصود باو *
ـ إلبشر قبل اان عليهاليت كائية البدالة احلاتلك احرفيان يقصد الطبيعية كالة احلاو ...كل منهماصرهاليت عاجلديدة ات املعطيالتحقيقه و ذلك على ضوء الذي تطلعواملدين اتمع ا ءانش
215ص،بقامرجع س،ربيعانظر .املدنية املنظمةتاتمعا
2.بق ، صامرجع س،ياجر)4(
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حتتجز أنلدولة ات اسلطلحيق مبعىن لك جسدك حيث الأيس كوربيس  ابيانون هاقإصدارمت ارتاكاجناملاقية اتفاوبعد 
اوهو محسنأة اجل حيامن اعالبشرية صراريخ ان تاكاو هكذ، تركه حر أوملتهماإدانةإلثباتللتحقيق تاعابضع سأكثراألفراد

ء  اهللا مث جاامصدرهاإلنسانحقوق أنكيةاإلمريلثورة اأباءرأىو".طيةاطية كدميقرالدميقراجل او ليس من اإلنسانيعرب عنه حبقوق 
إالاإلطالقيصلح لذلك على بل ال... ء البناأساسهلدم يف ال وامعلأوان هذالطبيعة وكاامصدرهأنالوالفرنسية فقالثورة ابعدهم 
تتوقف أااإلنسانحقوق صة يفخلالاو. اإلنسانيكتشفه أويتعرف عليه أويتعلمه اإلسالمء يف  اجامل كمامل كاشاهليأساس
نون القاأولطبيعي الرجوع للحق اخدع نفسه باه ، مهماعلى هواإلنسانهللا يعلق حقوق اهللا ، فمن ينكر وجود الصحيح باانمياألعلى 

نون القاج قد يستخر(لطبيعة ايف والتأمللنظر ان امن معمالاشاماعانونياقامايستخرج نظأنوقت أيحد يف الطبيعي ،فلم يستطع ا
)2()صلح ء لألالبقا

رنة مهمة بني امقأقاملك بن نيب قد ائري ماجلزاملفكر اإنجند اإلسالمولغرب ابني اإلنسانلتكلم عن حقوق اإطارويف 
قد اإلسالمن افاحقوقلإلنسانأعطتطية الدميقرانت اكاذإنه اصة قوله دمة ،وخالالقاحث املبايف اهلواليت سنتناطية والدميقراواإلسالم

اعديدة ونذكر من بينهاإلنسانل حقوق ايف جماإلسالممهة اىل مساسية السيااألدبياتحلقوق وتشري امن أفضللتكرمي ادم واكرم بين 
جند اإلنسانلغربية حلقوق النظر اجهة وعية ، ومن اجتمالالة العدامل حيقق انوين شام قال نظمن خالاإلنسانحقوق اإلسالميكفل "  نها

لتفرقة اس وعدم الناة بني اواملسا* لعمل اد واعتقالاحرية *جلسد النفس واة يامح*.سنةوأربعمائةلفأومن فيهاامأهميضمن اإلسالم
عقوبة النطبق* اإلدانةحىت تثبت األصلءة هي الربا* لنفس انوين عن القاع الدفاحق * ج الزواحرية *ص اخلال املاة يامح* لعنصرية ا

األنظمةيتفق مع ضا أيجنده أالهياتشريع ي اإلسالملتشريع ان اكاملو.)3(سي السياللجوء احق * لتعذيب اة من ياحلما*اعنهناإلعالقبل 
نونية للعديد من القاسية والسيااألدبياتأشارتت جوهرية وقد افختالاك اهنانب لكن عموماجلوالغربية يف بعض الوضعية انونية القا
: أمهابذكر انت ونكتفي هافختالالا

ج الزوانون يف القاأماماثلة بني حقوقهاملمايل التاوبواملرأةلرجل امة بني التاثلة املمااإلنسانحلقوق ربيةواألثيق املواتتضمن "-1
ىل اأدىامم(اآلخرملة مع املتكاملختلفة واته ادوره ومسؤوليايل لكل منهمالتاوبواملرأةلرجل ابني اك فروقاهنإناإلسالميرى ابينم
.)ئس الكنايتم يف وأصبحلدول اعترفت به كثري من ال والرجاج اء وزوالنساج ازو
ين اك نص قراملسلمة وليس هناجه من املسلمني ، ويفسخ زواأقاربهيرث نه الاملسلم دينه فاغري إذاي اإلسالمنون اللقاطبق-2

.ملرتدايقتل 
لدولة اسة ايكون هدفه رئأن:فقطحدة الة واسي ولكن ذلك يف حالسيال ااملسلم يف اية مع واملسلم فرصة متساليس لغري -3

الرأمساليةد لبالاحيكم أنأو؟ إسرائيلدولة أون اتيكالفادولة أوافرنسأوألمريكاا، يصبح رئيساك فرصة ملسلم اوهل هن(
.)رأمساليةلشيوعية اد لبالاأوشيوعي 

أنصة بعد اخامامتإلغائهالدول يف اولذلك ترغب بعض مثالاإلعدام،مثل عقوبة اتصحيحهميكنال لة العداأخطاءبعض -4
مل العاإليهمم ضينلشيوعي ولكن الاحلكم ازي والناحلكم ال فترة خالتملراامن اآلالفت العقوبة مئام تلك استخداأسئ

د يف الفساهللا ورسوله واربة القتل، وحماعظمى ، لانة اخليا: ئم اث جرن لثالالقرابت يف القتل ثاص بالقصايف ذلك في اإلسالم

119.بق ،صان ،مرجع ساهوفم)1(
120.ص،املرجع نفسه)2(
122. صنفسه ، ،املرجع)3(
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حلد الااهذإلقامةبط اك ضواوهن.)1(..."ايقتلوأنادافساألرضهللا ورسوله ويسعون يف اربون الذين حياءاجزامنإ"األرض
يف اإلمامخيطئ لئن -3تالشبهاحلدود بااشوأدرء-2لعفو القتيل يف اأهلحق -1: الكن نذكر هنال لذكرهاايتسع 

دوال يوج) انياموريت(ملتهم ايضمن حق معاإلسالموات وقتهالرق وقد فامشكلة  -5ب العقاخيطئ يف أنلعفو خري من ا
.لرق اىل اك مسلم يدعو اهن

مكمل اإلسالمن القول بالغرب بل ميكن اواإلسالمبني اإلنسانيف حقوق أساسيةت اقضايوجد متنالبأنهسبق اخنلص من كل م
.)2("خلصوصالغريب يف ذلك ام اللنظ

عن مفهوم ن نتساءل جل حتقيق حياة أفضل وهنا ميكننا ألقد ناضل  الفكر السياسي يف العصر احلديث واملعاصر من أ
برز نظرية ان اظري فلناملستوى اوعلى .دمالقاملبحث اله يف واسنتناماو هذ.  ؟المأفضلألاة احليانت هي اكاذإاومطيةالدميقرا

س هوبز قد ان تومأملشهور هو ان أرغم "عي اجتمالالعقد الوسطى جند نظرية القرون اد بعبالضبطحلديث والعصر اسية ظهرت يف اسي
لفردي املذهب ادئ ارسو مبأئل من اأون من انه من وجهة نظر معينة كاف–مللكي اد استبدالايل التاوب–ملطلقة السلطة افع عن اد
ء من اعتدكل فرد لالاليت يتعرض فيهالرببرية والوحشية والة امن حاألفرادة حقوق ياهو محاس وجودهاسأعة عنده واجلمالغرض من اف.
يف شكل من _ كل فرد ازل فيهاليت يتناسية ، السياعة اجلماىل اجة احلاءت اجاومن هن" جلميع اجلميع ضد احرب"خرينآلانب اج
.)3(" قية الباته وحقوقه اة حلرييات محالسلطاأوكم ان حريته للحعي عن جزء ماجتمالالعقد ال اشكأ

ن اعة مطلقة فاكم طاحلاعة البته بطاخلروج عنه بل ومطاطنني باح للموالسماملطلق وعدم  اس هوبز للحكم ان دعوة تومأ
نت اكاك سلطة قوية وكل مان تكون هنأقه ة حلقوياطن ومحاملوان من مصلحة انه باميأللذلكدعاامإد واستبدنه يدعو لالايعين الذلك

خرى موجودة يف أف اطرأمن قبل أولضعيفة السلطة امن قبل اطنني وخرقهاملوان ذلك يكون سبب يف هدر حقوق السلطة ضعيفة فا
" رم آمسية لتحقيق السيالسلطة ايصبحون يستخدمون األطرافءن هؤالإجههم بل ان توأالسلطة حبكم ضعفهاتستطيع تمع الا
لطبيعي وهذه انون القاإطارجلميع يف اق بني اتفاهو ات بقدر مادة للسلطالسياعن األفرادمن زالاعي عند لوك ليس تناجتمالالعقد اف

مة العادة ارإلا"فكرة الذي يطرحمثالك روسو ان جاطية عن جالدميقراخيتلف موقف لوك من الدستورية ،ويف هذاطية الدميقراهي فكر 
افختالاحلرية ختتلف ائجهم من حيث مفهوم ان نتاف. دع ارأوقيد أينني دون القواواألحكامفة اتفرض كامسهاليت باشعوب ولل" 

طية بل الدميقرالب بايطحية الايف موقف خمتلط  فهو من ن_ اضأيبة اللغر_ويقع هوبز . عند روسو األفرادحمل حلقوق فال... اجذري
. دل العاملستبد اضلة والفاملدينة اطون وحديثه عن فالأصة لدى التقليدية وخار افكألايقترب من ن أيف ذلك ميكن د واستبدالافع عن اويد

من نقطة حتليله أيبدالوسطى عندمالعصور التقليدي وفكر اث التراحلديثة ويقطع صلته بار افكألالوقت يقترب من اولكنه يف نفس 
األفرادطية وحقوق الدميقرالية حني جيمع بني احلقيقي لليرباملمثل اويضل لوك هو .للمجتمع س اسأكاألفرادلفردية وحقوق اف باعترالا
يف األفرادبقيود دستورية من حقوق اتقيدهامنإوغلبية ن لألالعناتطلق الاإحلكم فاركة يف املشاطية عنده وهي تتطلب الدميقراف
ت السلطافة اغلبية وكألابط على حكم الضوالقيود والقوة تضع اوبنفس اطية ولكنهالدميقراىل الدعوة احلكم ومن مث يف اركة يف املشا

)")4م اة وحرياألساسياألفرادطية دستورية حتمي حقوق افهي دميقر

تصبح ات ومن هنامللكيايل يتطلب تنوع التاص وباخلاأوم العاء اسور احتكالالوك ضد أنسية السيااألدبياتبعض ؤكدت
ليت الية والليربادئ امن مبنأيمبدجند لدى لوك اوهكذ"األفرادمللكية شرط حلرية اأنلية من حيث الليرباأسسمن أساسامللكيةا
أخرىحية اصة من ناخلامللكية ائم على القالسوق اد اقتصاحية وفكرة انون من نالقافكرة دولة اومهأالصر املعااىل وقتنااستمرت معها

33:ةيآلا.ئدة املا)1(
)123-122(. ص.بق،صان ،مرجع سافمهو)2(
12. صمرجع سابق ، نية ،الثالطبعة اي ، ولببالا)3(
13. صاملرجع نفسه ،)4(
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امنتسكيو وكندرسيه وفولتري وهيوم ممأمساءنت اوك.لية الليربااألفكاريف دفع ااجنلترأواء يف فرنسابه سواير بكتلتنواهم عصر اوقد س
.)1("دم مسيث اصة مع دفيد هيوم وامل وخاملتكاالية يف شكلهالليرباليد التقاهذه تأكيدتة يف وات متفاهم بدرجاس

لدول املفكرين ومن خمتلف العديد من التنوير بفضل ات يف عصر نعأيليت الغربية واة طيالفكرية للدميقراللجذور اطرقنتأنوبعد 
بع السالقرن اصة منذ املفكرين وخاسفة ولفالات ابال كتلفكرية من خالاجلذور الية قد وجدت تلك الليربانت هذه اكإذا"نه احيث 

سع عشر ،وميكن التالقرن ال خالاجنلترايف ااتطبيقأهموجدت فإاةاإلمريكيملتحدة ات ايلوالايف اىل حد ماواوفرنساجنلتراعشر يف 
حلكم ات اظهر فتراهي 1914ىلواألملية العاحلرب ام اوحىت قي1815بليونية الناحلروب اة يالفترة منذ ان القول بابصفة تقريبية 

يعرف اوهلذ)2(ليةالليربااألفكارعن سيطرة افظني تعبرياحملاوحزب األحرارلسلطة بني حزب ال وان تداوكاجنلتراصة يف ايل ، وخالليربا
لثورة ايعرف بالفترة مايف تلك انياصة بريطاوخرباأويل حيث عرفت الليربالفكر الذهيب لتطبيق العصر ابأنهسع عشر التالقرن ا
ملستمر على الية الليرباجع اترابدىلواألملية العارب حلاة يانه مع بداىل اسية السيااألدبياتوتشري الرأمسايلم النظابرز اهنعية والصنا
حلزب امع هتلر وأملانيالوطنية يف اكية اشترالاعرفت طاراإلاملقيد ويف هذاحلكومي غري التدخل ات اهاجتالفكري وظهرت املستوى ا
يل دعوة التابفإالفرد ابتبدألية وهي الليربا" أنلية على الليرباأنصاريؤكد اوهلذدة موسيليينابقياطالييإشية يف الفاظهرت ازي كمالنا
ت فكرية اراص تياوظهرت بوجه خ...لطبقة اأولدين اأولعرق اأوجلنس اص بار خاعتباأيمن اجمرداإلنسانولفرد املية حلقوق اع

حية العرق من نادة ات مع سياميلقواىل تغليب اشية تدعو الفااألفكارمت الطبقة ،فقاأولعرق العكس الفرد وتقدس على از واتتج
اطالييإشي يف الفامث 1917البلشفي يف روسيام النظام ان قياوك... أخرىحية ال من نالعماكية وتدعو لسيطرة طبقة اشترالاواألفكار
د اقتصاولرأمساليةاشفة عن قصور اك1929ملية العااألزمةءت اوج.اجعهاونرالليرباليةبأفولامؤذن1933ايناأملزي يف الناو1923

وكأالية الليرباأصبحتكية حىت اشترالااألفكارنتشرت اه وحدوده واختلف مدان امة واعدة عالدولة قاتدخل أصبحالسوق ومن هنا
حلرب اة يالعبودية قبل اىل الطريق اك عن أيت فون هابالية مثل كتالليرباىل اتدعو أصواتك انت هناورغم ذلك ك.رخيية اهرة تاظ
لشمولية النظم اأظهرتهالية كرد فعل ملاجلديدة لليربات الدعواهذه بدأتوقد ... نون القاحلرية ودولة اته يف ابامث كتنية الثاملية العا

.)3("أخرىحية الكرتية من نااألفكارتأثريلتدخل حتت ادة ات وزياللحريإهدارركسية من املاصة اوخ
ملدرسة اان ومهان كبريان فكرياراتياذان يتجاطية كالدميقراأنحلديث يتبني لهالعصر ايف طي الدميقراللفكر ن املتتبع جلذورإ

ص  مبفهوم اخلاملبحث الضبط يف ادم وبالقالفصل التفصيل يف اله بواسنتنامانية وهذاكية من جهة ثاشترالاملدرسة الية من جهة و الليربا
كية اشترالاملدرسة اوالليرباليةملدرسة ات فكرية عميقة بني افك خالاهنتناك،حيثةكل نظريأسسحيث نبني .لغرباطية عند الدميقرا

لذي يدعو اطية اللدميقرالليربايلملفهوم اذب بني التجال خالنون فمنالقايسمى بدولة اضح حول ماىل مفهوم والوصول اجل امن 
لطبقة اتهم من يال ومحالعماع عن حقوق الدفدية لاقتصالاة احلياة يف لدولالذي يؤكد تدخل اكي اشترالاملفهوم اولدولة اوإبعادللحرية

بل "ل العمال ستغالاباملطلقة ومل تسمح يومامل تدعو للحرية الليرباليةإنليون الليربايؤكد الية وهلذالليربافع عن انت تداليت كاالرأمسالية
ملنظمة انني القواط ،فصدرت النشالدولة يف ضبط حدود ذلك اة تدخل يادسع عشر عرف بالتالقرن ايل يف الليربالذهيب للفكر العصر اإن

Laissez passerدعه يعمل "سم ايعرف بامإنلذي يؤكد ااألمرلية الليربابضغط من ائمالتدخل دااوقد من هذ...للعمل 
.Laissez faire ضرورةم للدولة ،ولكن مع ابدور هامعترفت دوالية الليربالنظم اف. يل الليربالفكر اليم امن تعأبدامل يكن

13. ص، نية الثالطبعة اي ، ولببالا)1(
14. ،صاملرجع نفسه)2(
)17ـ 16(.ص. ص،املرجع نفسه )3(
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.)1("لدولة اتدخل مبدأرض مع ايتعالأمرم وهو اوحرياألفرادمل حلقوق الكام احترالا
ملوضوع جبدية ال واردد وتذبذب يف تنك تاهنأنحلديث جند العصر اية يف لفكراينياإلسالمأعمالطية يف الدميقراىل اانظرناموإذا

أعمالمنهج يف أوطية كنظرية الدميقراس انعكاملدى حضور واء  سريعاستقراإن"فهمي هويد بقوله األستاذك وقد عرب عن ذل
طية  الدميقراأنلوقت يكشف ااىل هذاد مليالاسع عشر التالقرن اين من الثالنصف ايف ي اإلسالمصالحاإللفكرية منذ حركة اينياإلسالم

يف إشكاليةيكشف عن ان ،كماملكان والزمابظرف ومتأثرنه حضور حمدود وعرضي اإالي الماإلسلفكري العمل احضور يف ان هلاك
ظرفية إجرائيةت وبطريقة الذاع عن الدفاىل اقرب املستحدثة وهي منهجية الفكرية اايالقضاجلة احلديث يف منهجيته ملعاي اإلسالملفكر ا

ترقى هذه أنلغربية ،دون ارة احلضاامت عليهاليت قادئ املباويةاإلسالمدئ املباني رب بالتقاأوثل التمابه والتشاصر اعنإبرازتدور حول 
نلمسه يف طريقة اماوهذ. ت الذاع عن الدفاأواملظلومةوإبرازل انفعالاعن ابعيديةاإلسالمت النظرياغة اىل بلورة وصياملنهجية ا

.دمة القاحث املباطية يف الدميقرامن ي اإلسالمسي السيالفكر انبني موقف و س)2("طيةالدميقرالة احلديث ومساي اإلسالملفكر اطي اتع

15. ص،،مرجع سابق نية الثالطبعة اي ، ولببالا)1(
سلسلة كتب املستقبل العريب14،  الطبعة الثانية، (بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية  ." جمدي محاد وآخرون، "احلركات اإلسالمية والدميقراطية  : دراسة يف الفكر واملمارسة (2)

)65-64( .ص.ص)2001،
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ينالثالفصل ا
طيةالدميقرامفهوم 

طيةالدميقراحقيقة وجوهر :لواألملبحث اـ

لغرباطية عند الدميقرامفهوم :ين الثاملبحث اـ

ياإلسالملفكر ايف طية الدميقراهوم مف:الثالثملبحث اـ
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ف مثل خلالار حوله اك موضوع ثايوجد هننه الانعة، ذلك امعة ماحدة جارة واطية يف عبالدميقراحندد مفهوم نأميكن ال
يف ي اإلسالملفكر انلغريب عاالفكر يتميز به ابرز مان أو.ءارآلاربت حوله املفكرون بل و تضاختلف فيه اطية، حيث الدميقراموضوع 

حيث ياألخالقنب اجلايتدخل يف نأنوين القانب اميكن للجفالال كل منهماوحدد جماحيث فصل بينهماألخالقونون القانه مييز بني ا
ص اخلال اابي اإلسالملفكر اف اعترارغم ي اإلسالملفكر الفصل يف ااجند هذالابينم.ص اخلال اايسمى بامدافرلألنه حدد ا

جبوانب أخالقية ،وهنا ملدنية اة احلياط ارتباىل احلديثة الغربية ات اسالدراوقد توصلت .قيخالأإطارل يف اااهذنه يضع االإدافرلأل
جلوهري ال اشكإلايعترب اماوهذاألفرادة الدين يف حيايقبل تدخل كن الق أن تكون هناك جوانب أخالقية لفارب قد يونؤكد فان الغ

اوهن" عية اجتمة الاحلياميكن فصله عن لدين الان اكدت بأليت الغربية ات اصوألارغم من بعض البي اإلسالملفكر الغريب والفكر ابني
نون يهتم القانأالإتمع ايف األفرادعية بني اجتمالات اقلعالايتعلق بتنظيم امنهمن  كالأ،فرغم األخالقنون والقان منيز بني أجيب 

عية يف ذلك ايكون مرنأينبغي اىل ماتسعى األخالقنإلعملية يف حني اعلية والفات اراعتبايف ذلك اعيائن مراهو كانظيم مفقط بت
يف مرألاج احتااذإدي املالردع القوة والدولة تعمل على تطبقيه مستندة يف ذلك على اةمسؤولينون القا.لنبيلة القيم اوالعلياملثل اة يامح

ن اكامالذي كثرياملعنوي الردع اعي واجتمالالضمري اعن طريق اتهياويقوم حبمملختلفةالهاشكإبتمع اةمسؤوليهي خالقاألنإحني 
ىل ات اتمعافة اج كاوحتت.ل الكماىل اين يسعى الثاعلية والفار واستقرالاومالنظايوفر لوألا.دي للدولة املالردع اعلية من افأكثر

)1(دين أوقخالأتقدم بالأوء ارتقانون ،والاقمن بالار والاستقرا،فالامعمرينألا

لدينية انب اجلوايهمل نه الالغريب من حيث اعن ي اإلسالملفكر امييزامانون ،ولعل هذالقالدين بادمج بلباك من يطاوهن
واللدينية انب اجلواملدنية وانب اجلوامييز بن ي الماإلسلفكر انأحيث جند .تمع الفرد واة اعية يف حياجتمات سيكولوجية واكمتطلب

ل من خالزهابرإل واسنحامالب ديين وهذاوقإطاريف ةملدنياة احلياص ويضع ال خاجماحيدد لكل منهمامنإوهذه عن تلك ليفص
ملوضوع كمضمون اتعلقة بملانب اجلواىل كل انتطرق نأل وارسني، سوف حناوعليه فنحن، كد.طية الدميقرانب التطرق ملختلف جوا
.ي اإلسالملفكر اطية يف الدميقراىل ارس خمتلفة مث نتطرق اميثله من مدالغريب مبالفكر املستوى اة و على ياطية بدالدميقرا

41. بق ،صانية ،مرجع سالثالطبعة اي ، ولببالا)1(
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طيةالدميقراحقيقة وجوهر :لواألملبحث ا

ىل كل التطرق ال ل من خالواسنحاننأالإمله ، اسم معطية كمفهوم يصعب حتديده ورالدميقرانأىل ااشرنانأسبق و اكم
طية الدميقراهية ال موانتناكمااقاشتقالكلمة و اصلأل واملفهوم حيث نتنااياية من زوواتشكل زنأااليت من شانب اجلوا
:ااقاشتقالكلمة و اصلأ

لعديد اىل قضية تثري الزمن من مصطلح املعىن قد تطور عرب ااهذنألشعب، غري اتعين حكم اأبطية يفيد امعىن للدميقرلأونإ
ن على مستوى اف كخلالالشعب فاللغوي للكلمة و هو حكم املعىن اق على اتفاك ان هناكاذإنه ات حيث افخلالات و اداجتهالامن

و ) سيةالسيا(طية الدميقراو ) كيةاشترالا(طية ارلدميقاو ) ليةالليربا(طية الدميقراجند او هلذاالاستعماملوضوعية للكلمة وات اللدالا
) .عيةاجتمالا(طية الدميقرا

لك اماألستاذنأطية كمصطلح علمي و يبدو الدميقراعن اتعبريامنهأكثرمعينة تاديولوجيأيت تعرب عن املصطلحاكل هذه نأ
موس اقأيايعرفه لناللغوي كماملعىن اطية الدميقراللتعبري عن ثالماخترناقد اننأ"حيث يقول انتبه هلذائري قد اجلزاملفكر ابن نيب 

نأقع الوايف العصر ولكن ينبغي علينااللغوي يف هذااجهانتإملصطلح من االفرنسية حبيث يعترب هذالثورة اليد ا، وهو مرتبط بتقاقاشتقا
نربط نأقبل اعم وجودهاعلى اليهإفننظر اإلسالمكخرآمفهومأيبامسبقادون ربطهاطية وحنددهالدميقرالكرة يف حتديد انعيد 

اخلفية فكرية قد تكون سببأيطية نظرة موضوعية متحررة من اميقرينظر للدنأدارأاألستاذن اوعليه ف)1(.س مسبقامقيأيبملوضوع ا
ب حيول دون ارة عن حجاخللفية عباتكون العلمية وذالروح اتية بعيدة عن ات ذاراعتباء على احث حنو وجهة معينة بنالبايف توجيه 

نإ"ىل اك من يذهب اهر وهنالظوايف بعض ال حصرهوامن حاوجدناننإفطية الدميقرالغموض مفهوم اونظر.لعلمية احلقيقة اكادرإ
ة، اواملساحلرية، اوهي طيالدميقرام اللنظسيةاسأت ادئ ومكوناث مببتحديد ثالايسمح لنةاطيرالدميقرسةاملماولفكر اريخ اء تاستقرا
)2("ركة املشا

ليس اخطر على "ي على انه والتكلم عن حقيقة الدميقراطية الليربالية وحمتواها وحدودها يؤكد الدكتور  حازم الببالإطارويف 
فال يكفي أن . الرموز دون أن ننفذ اىل جوهر وروح الدميقراطيةأوالدميقراطية ومستقبلها من أن نقتصر على ترديد بعض الشعارات 

احلديث عن التعددية السياسية وغري ذلك من أوكما ال يكفي إقامة الربملانات واالس النيابية " حكم الشعب بالشعب " نردد شعارات 
)3("الرموز والشعارات 

اهلذعطيتأليت اهيم املفالف دم خمتالقاحملور ال يف واسنتناطية كمصطلح متفق عليه لكن كمفهوم خمتلف فيه، وهلذالدميقرانإ
.ملصطلحا
:طية الدميقراهية  ام

طية، اهر للدميقراهذه مظنأيف حني حنن نعتقد ...لةالعداحلرية و اباك من يعرب عنهاهننأطية جند الدميقراحتديد مفهوم إطارو يف 
- GEORGEجند جورج بريداة و هلذام حيانظارهاعتباطية بالدميقراملتمثل يف الكل، ات لتشكيل ايل فهي جزئيالتاو ب

.BURDEAU ) ( أبطية الدميقرايؤكد علىحلكم ام اة، دين، هي نظافلسفة، طريقة حي"ا

35.، صمرجع سابق ،تمالأتنيب،بن )1(
70.بق ، صامرجع س،صديقأو)2(
7. صالطبعة الثانية ،مرجع سابق ، ي ،ولببالا)3(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


42

اطية  هلالدميقرانت اكاذإفطية الدميقرالذي تقوم عليه ااألساسيحملور احلرية هي اتبقى او ذ)1"(سيالسيال ااحلرية يف الذي يتضمن ا
.حلريةافية فهي متثل الثقاعية و اجتمالادية، اقتصالاسية، السيات املستوياخمتلف هر يفامظ

ليت اباسبألايعترب كل "لغنوشي اشد ارشكل و مضمون فمثالاأساسأعلى خرىأية واطية من زاجند من ينظر للدميقراكم
يكتسب اإلنسانف بقيمة اعترالاو هو امضموناليهإيف لشكل ويضامندرجة حتت ... تالسلطاطية من فصل الدميقرااتقوم عليه

، و تاليآتتكون من فلسفة و اأطية جند اللدميقرانه لو نظرنا: " هقولبرة الدكتور حممد عماويؤكد )2"(حلقوقامجلة من اهامبقتض
بية النيات املؤسساب و انتخالاتاليآامنهطية كثرية و متعددة الدميقراتاليآملطلقة للشعب و السلطة اءاعطإطية هي الدميقرافلسفة 
).3(طيةالدميقراليت حتقق و تطبق فلسفة ائل الوسالسبل و امن اوغريه

. طيةالدميقراو جوهر مهيةألامن حيث حتديد افختالاك اهننأجند تاليآفلسفة و اأطية على النظر للدميقرابضرورة اسلمناماذإ
طية الدميقراللحكم ليست هي جوهر سلوبأكامهيتهأت على املؤسسا"ك من يعترب اهننأجند ا؟ و هنتاليآلايف مألفلسفة ايف كمنأي

طية هي الدميقرااليهإليت دف اة يالغاة، هذه يالتحقيق غتادوأئل و اهي وسامنإطية الدميقرااألنظمةمن ات و غريهاملؤسسافهذه 
انعتربهنأتية حىت ميكن اقيمة ذات فليس هلاياحتققه من غابقدر مالإمهيةأتكسب التايلآلاهذه نأذلك ). 4("لشعبادة احتقيق سي

اأغري اإلنسانحتترم حقوق نظمةأك ا؟ وهنامنهاموقفناطية فمادميقرتاليآمشولية تستخدم نظمةأجند اننأطية، بدليل اكجوهر للدميقر
قد اهذنأغري اليت حتققهاة يالغاطية يف الدميقراجوهر نإنقول نأنستطيع وبالتايل.لك؟من ذاموقفناطية فمالدميقراتاليآتستخدم ال

ن شغله الشاغل هو توفري العيش كما قال حسين مبارك أهية ات واء على تربيرات بناحلريادرة بعض امصأولسلطة ايكون مطية لتركيز 
.       لية كبريةافعات شكلية قد تكون هلانامكضتاليآلابضرورة وجود وعليه جيب القول للمواطن املصري 

ن كل مفكر ينطلق من خلفية فكرية معينة واليت قد تعرب حتديد معىن الدميقراطية حيث جند ألقد الحظنا عدم التزام املوضوعية يف 
سفة و لفالاملوقف ال تعرضنحظة خالملالاهذه اقد سجلناكناذإعن جزء من حقيقة الدميقراطية لكن ال تعرب عن مفهوم شامل هلا و

لدين اقض اينامباحيث جند من حدد مفهومهاضأيي اإلسالملفكر اعلى مستوى اهاحظنالاننإفطية الدميقرالغربيني من املفكرين ا
حقوق و ين تعبري عنالثات و فروض و اجباتعبري عن ولوألان لعملي الاانبهماقضني من جاطية متنالدميقراو مسالإل"افي اإلسالم

جل طرح امن .لفكريةات الطاملغاندخل يف نأنريد الاننإنؤكد او هن)5(ابط بينهماراديناألقلنوجد على أوت فكيف نوفق اناضم
ت و فروض اجباواإلسالمنإكيف نتصور ذإل خلقي، حنالاأوعن كل تعصب فكري اعلمي بعيدساسأقشته على املوضوع و منا

.!؟اذاممأحدة ان لعملة واوجهامهاذإت؟  اناية حقوق و ضمطالدميقراافقط بينم
طي الدميقرام الصحيح للنظالوصف انإ" "اإلسالمحلكم يف ام اعد نظاقو"بة الدي يف كتاخلألدكتور حممود اكدألقد  
ملؤيد افق و املواه اجتالاجند ابينم)6("مفهومهاليت بين عليهالفكرية اعدة القاة هو احليالدين عن الذي يعترب فصل ام النظاهو ذلك 

.)7(يةاإلسالمسب للحركة املناخ املنا"اعتربهالة بل العداة واواملساحلرية واباقد ربط مفهومهينياإلسالمملفكرين اطية من اللدميقر
جلمع الذي على ايل املثاالنموذجربية لغارة احلضايل ،بدت احلالقرن امنذ منتصف "نهالتعبري على اصح أنرخيي التاملنظور اأنصارويؤكد 

،يدخنون كوالالكوكاهلمربجر ويشربون اويأكلونجليرت اس النا،يرتدي أخرىواحلضاراتفالثقافات، آجالأوجالاعإنؤه ، احتذا

)1( George Burdeau: La démocratie (Paris: Edition de seuil, 1975) P. 9
77.ص)1992العربية، لوحدة ات اسامركز در: بريوت(،لعريباملستقبل ا"ميةسالإلالدولة امة يف العات احلريا"،لغنوشياشد ار)2(
49.ص)1993، لفكرار اد: هرةالقا(،يلالليربالفكر او اإلسالمي سي السيام النظا،جلوهرياحممود )3(
74.بق، صامرجع س،حسني )4(
24.ص،1993لسنة ا1916لعدد الفيصل ا" لك بن نيباطية يف فكر مالدميقرامفهوم "،لة افوضيل بوم)5(
70.ص)1991،لتوزيعاء للنشر و ارسإلامؤسسة : ئراجلزا( ،يلوألالطبعة ا،مسالإلاحلكم يف ام اظنعد اقو،لدياخلاحممود )6(
36: بق، صامرجع س، غليون)7(

"طيةالدميقراخ احلرية و منايف جو الإامتتد فروعهأواتتجمع جذورهو الاتنبت بذورهو الارهازهأتتفتح الميةسالإلاحلركة ا"ي والقرضالشيخ املرجع جند قول او يف نفس 
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لتقدم افة اخربهامني يف كتأل يؤكد جالاوهلذ)1("لبيوتاويسكنون نفس CNNلاهدون اجنليزية ، يشالاربورو ويتحدثوناملا
كرب اطية حىت يف الدميقرانعيش ضعف :لعكس هو صحيح ان اكاذإوطية الدميقرانعيش عصر زهو " بأنناقع يوحي الواأنعلى والتأخر

اطية على مستويني كمالدميقراحيدد مفهوم نأل والث حاه ثاجتاك اهننأالإ.)2("فة افة بثقال ثقاستبدانعيش اننأوطية الدميقرالدول ا
.لفكراين بالثاملستوى ايتعلق ابينمتاليآلايتمثل يف لوألاملستوى اف. لغنوشياشد الشيخ رارة و الدكتور حممد عماابقاساذكرن

حلق ايس ياختضع ملقبية الالنياأولشعبية ايةكثرألان حلق الايواتسلا"اإطية من وجهة نظر سلبية من حيث اقد ينظر للدميقراكم
بلة جند من ينظر املقاجلهة او يف )3("غري ذلكأونية اشهوأولية امأوت نفسية اتقع حتت مؤثرابل رمبارفضهأوايدهأيتطل يفالباو 

الدميقراطية أنأي)4(."اسوءاألنظمةقل اطية هي الدميقرا"نإملفكرين ال بعض اقطارإلاابية و يف هذاجيإلاية والزاطية من اللدميقر
نأبل االشتراكية الشمولية كالنازية والفاشية سوى أا أفضل منهم من حيث أا استطاعت أن تنتصر عليهم األنظمةالليربالية  مثل 

.)5("لشورىالب ايعتربه"لك من اهن
طية اقرلدميالشورى ليست انأكيدألتطية الدميقرالشورى و ارنة بني املقال طية من خالالدميقرال حتديد مفهوم واجند من حاكم

ملوضوع بني ارةادإفيه هو ساسألايكون نأاطية بل رمبالدميقراعن ايكون تعبرينألضروري الشورى ليس من اأمبدنأ"ساسأعلى 
لعددية الالكثرة ان القليةألاأيرمع امنسجمأويةكثرألاءارألافقان مواء كاحلق سواهيئة لتتضح صورة و يتبني أومن شخص أكثر
لشورى انت اكاذإنه احقيقة .)6("كاو هناملوقف للنوعية هنابل ساسألاحية امتنحه قوة عسكرية من نالاوقف قوة فكرية كمملامتنح 

يعين ذلك الاحلق كمامعربة عن اأائمايعين داليةكثرألانإاكمقليةألاأمبدتقوم على اأيعين الافهذيةكثرألاأمبدتقوم على ال
.لرؤية الة عدم وضوح امل مرجح يف حاكعيةكثرألانعترب نأميكن اوهنىخلطاربة عن معاأ

خيضع نهألملعرفة اتعوزه أيرم هو جمرد العاأيلرا"نأساسأم على العاأيلراحية فكرة ملفكرين عدم صالاو لقد فسر بعض 
عية و اجلمات املسلماليد و التقاو ماهوألابنه ينطبع افاء، من هناستقصالاخيضع للتفكري و اممأكثرت اعاجلماواألفرادحل اومصءاهوأل
)7(."اقعي هلائع و تقدير واتطبعه معرفة موضوعية للوقاممأكثرصة اخلاحل املصاهلوس و اجية و املزات التقلبا

افقط، و لتصحيح هذي اإلسالملفكر اصة باخابية هلاجيإلالسلبية و النظرة اطية و الدميقراغموض فكرة نإدر للبعض اقد يتب
فكرة مشوشة ليستألدقة ؟  اطية على وجه الدميقراهي الكن م،ءل ار حيث يتسابيم آلان وليانطرح فكرة جنأانأيرتاطئ اخلاملنظور ا

برازه من خالل املبحث القادم ل إواوهذا ما سنحمضة ؟اغقلألا؟ و على 

19.صمرجع سابق ،ن ،اهوفم)1(
85. ص) 2005لشروق ار اد:مصر(لعشريناحد والوالقرن الغربية يف مستهل ارة احلضالعرب وا:خر ألتاولتقدمافة اخر،مني أل جال)2(
151.ص)1981،نية الثالطبعة ا،ميةسالإلار الدا: بريوت(،لقوةاو منطق مسالإلا،هللا احممد حسني فضل )3(
82.ملرجع ، ص انفس )4(
11.بق، صا، مرجع سمسالإلام يف حلكام اعد نظاقو،لدي اخلأحممود )5(
82.، صاملرجع نفسه  )6(
149.ص)]ن.ت.د[ات،ت عويدامنشور: بريوت(،ساليإس حنة اليإترمجة ، ة سيالسيالسلطة ا،رابيم آلان ولياج)7(
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لغرباطية عند الدميقرافهوم م:ين الثاملبحث ا

لفكر انتصور أنميكن الأنناملتمثلة يف امة واحظة عىل مالانشري أنلغرب نريد اطية عند الدميقراىل مفهوم التطرق اة وقبل يابد
مللونة عند ات اقونيألاملسيحية من ات موجودة يف افختالالاومثل هذه "ت عديدةاهاجتاهب واك مذانه فكر موحد بل هنالغريب ا
سنركز يف فإنناوعليه )1("ملتشددةامليثودية الكنيسة اىل ارلندية يألاثوليكية الكانيني ،ومن الكلفاهللا عند اىل كنيسة انيني اليونارثوذكس ألا

.*ةملتطرفاذة والشاباآلراءم اهتمالاسع دون الوار انتشالات البة ذالغالكربى وات اهاجتالاعلى استنادر
رمة اك قيود صالعكس من ذلك حيث هناحرية مطلقة بدون قيود بل على أالغربية على اطية الدميقرار نتصوأنميكن الاكم

بد االن اكإذادبيات اىل ضرورة اعتماد القيود كضوابط  حيث انه  وتشري بعض األلدولة ايتعلق بتحقيق النظام العام يف اصة يف ماوخ
ألرائهمملؤيدين اب اجتذاملتبعة وات اسالسياد انتقاوأرائهمعن باإلعالنلسلطة ارضون من هم يفالذين يعاطنني اح للموالسمامن 

ء على القضاجلمهورية تتطلب امة سالأنرضة وكاملعاتقيد اإلمريكيةملتحدة ات ايلوالانه يف ااكمفالبد من التزامهم بالقانون وتنظيمهم ،
د انتقاامعتربت ،اث سنولعمل به ثالاستمر او1798م الذي صدر عالفتنة التحريض على انون ابني قباألحرى ضبطه  أواآلخرأيالر
يف حني .إجرامياحلكومة عمالاباإلطاحةالذي يعترب املطالبة بردة الباحلرب افترة إباننون مسيث اوقإجراميالكوجنرس عمالالرئيس وا

كسون قدمه اضي روبرت جانوين للقاقأيرفقد ورد يف ، من هو إقرار احلرية هناك من يعترب أن أفضل سبيل للمحافظة على األ
حلرية اجوهر إنئفة للحرية افهة ، فذلك يعكس صورة زالتااألمورتنحصر يف ف الختالالاحرية "أن1932م اعالعلياللمحكمة 

ش انقإنىل ا1964م اله عأيرن يف انام براضي وليالقاولفت مالقائم النظامس صميم تالأمورعلى ف ختالالايكمن يف حق 
ضد ادة جداحوأحياناذعة ت شرسة الاق ،وقد يتضمن هجمالنطاسع اوان يكون قوياوايكون حمرمالأنمة جيب العاايالقضا
ت عن طريق الطاملغالكذب واملمكن فضح ان من اكإذا"1972م اس عأيرد اضي لويس برنالقال اق.لرمسيني اواملسئولنيحلكومة ا
.)2("لصمت ام وليس بفرض لكالاملزيد من ازم هلذه وتلك يكون بلالاج لعالان التوعية فات ار بعمليلشاشي اش وحتالنقا

حلد من قدرة اىل احلقوق اوثيقة "األصلح لتحقيق النظام الدميقراطي وهلذا عمدت حقيقة أن التحرر السياسي هو السبيل 
إنلكوجنرس احرمت على ادة كمالعبالتجمع وافة والصحالتعبري واحرية لفردية بشكل حمدد مثل احلقوق التعدي على احلكومة على ا

)3(."آخرتفضيل على دين أولرمسي للدولة الدين انني تتعلق بتحديد نوع ايسن قو

لصخورالعديد من الغربية بارة احلضالتطمت سفينة ارحة، بل قد الباليوم ليست وليدة ااهدهاليت نشالغربية ارة احلضانإ
ن اك مفهومامن عشر هنالثالقرن امنذ "نهالفكري فاملستوى اوعلى .نامألاطئ اىل شاصف حىت وصلت العوالعديد من اجهت اوو
بد منه الاسية شرالسيالسلطة ايل يعترب افردي ليربلوألاملفهوم ا. من روسوثريأبتين الثامن منتسكيو و ثريأبتلوألاطية، الدميقران ازعايتن

ابياجيإسية السياحلرية اىل تعريف افيذهب خرآلاملفهوم اامأ.اهلوالسلطة و تطات امن تعدياتهياينبغي مح... دافرألشعب جمموعة او يعترب 
.  )4("لسلطةاركة يف املشال من خالالبحث عنهايستحسن امنإ.اسلبيال

13.،مرجع سابق،صن اوفمه)1(
مرجع سابق ، ،ناهوفم: نظر ات املعلوماوملزيد من .قني الساعني والذرالشعر واليهودية وتغطية اليد التقام احترائحني ،السافتة  تطلب من الMeach shearimلقدس ايف حي يهودي ب*

14.ص
)52-51(.ص.صمرجع سابق ،يسني ،)2(
37.صاملرجع  نفسه،)3(
150.، ص،مرجع سابق رابيآل)4(
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لعصر اءاثنأاففي كل عصر بل رمب"لعصور املفهوم عرب ااهذطية هو تطورالدميقراصعوبة حتديد مفهوم باسبحقيقة أن من  
.)1("ىل حد كبريار له يامغقلألاد قبله فهو على الذي ساللمفهوم الفامل يكن خمنإةاطيرللدميقك مفهوم ان هناحد نفسه كالوا

من أصابهاحلديث ومايل الليربالنظرية للفكر اور جلذاقش الية ونالليرباطية الدميقرابه عن اي يف كتولببالازم الدكتور حاوقد تكلم 
أكددالشمولية وقلنظم اقل امعلقرن مع سقوط اامن هذاألخريلعقد ايف بنفسهيستعيد ثقته أنقبل العشرينلقرن ال معظم س خالانتكا
إند اعتقالان ا، وكالليرباليةلثورة اية وحلراشرة بامب1776اإلمريكيةلثورة ااوقبله1789عاملفرنسية يف الثورة امت اق" أننه بعد ا
ويسخر من الدولة وسيطرالشمولية وتدخل ات الدعوابسع عشر حيفل التالقرن ابوإذا. ىل غري عودة اطية قد فتح الدميقراأماملطريق ا

د اركسية حىت ساموأخريازيةاشية ونالشمولية من فالتدخلية والنظم ارب العشرين جتالقرن ايف اوعشن.حلرية الفردية وات ادعو
م الفرنسية ويف عالثورة ام ام على قيائيت عاوبعد ملعصر ائق اب مع حقوايتجلذي الاضي املاث الية هي من ترالليربان اع بانطبالا

ملية العارب حلامع ازية قد قضي عليهالناشية والفانت الشرقية وكارباأوومعظم دول السوفييتد احتالاركسي يف املام النظاحتلل 1989
) لسوقا(دي اقتصالاالية بشقيهالليربالنهائير انتصالاريخ والتاة ياعن 1989لشهري اله امقامانسيس فوكويانية وكتب فرالثا
ائني هلواملناإنرغم اينكر وجودهأنألحدميكن رخيية والاحقيقة تأصبحتطية الدميقراأنيؤكد اماوهذ)2()طيةالدميقرا(سي السياو

ن ختتفي ألبشرية لن تلبث اريخ ايف تضية اعترامجلة أورخيية ان تكون صدفة تأتعدو طية الالدميقراربون عتيانواريقل كنسوافرأمثالمن 
.

يب و انتخالاجبهم اء وادأطنون من املواسية ليتمكن السياحلرية االأو" لغرباطية تعين يف الدميقران إطارإلااحظه يف هذنالاوم
لغرب اك يف ان هنأاكم.)3(دي اقتصالاطه ام بنشالقيامعنوي من أولية ليتمكن كل شخص حقيقي الليربادية اقتصالاحلرية اانياتعين ث

حيث تسمح بترشح حىت اءكفأغري أوء اكفأن اء كاد سوارأمن للترشح لكل اابوأتفتح اأطية من حيث الدميقراقمة على ات ناصوأ
ت اصوألاء اهلم من شراموأحيث متكنهم .سيالسيال اايف اعنهالفين فبحثوال ااكبرية يف شهرةاحققوملهرجني ممناملغنني و ا

مما يعترب انتقاصا من .ت اصوألاكرب ات حيقق ارلدوالاأكثرن من ميتلك ألغربية اط اسوألاع يف السلطة حيث شاىل الوصول ايل التاوب
يبقى مفهوم عترب نظام حكم يقوم على الرشاد السياسية وإمنا يقوم على القوة االقتصادية وعليه الدميقراطية الغربية من حيث أا ال ت

.قعالوارض ايف اتطبيقالية مل و لن جتد هلالشعب نفسه بنفسه فكرة مثاطية حكم الدميقرا
ليست اأجيعل اممااو طموحتاتمعاف ختالاتمع بطرق خمتلفة باخل السلطة دامة هي تنظيم اطية بصفة عالدميقران إ

لقد خلص كل ...ةاواملسالة و العداحلرية و القيم او من هذه القيم تسعى لتحقيقهاة يقوم على مجلة من ام حيام حكم فقط بل هي نظانظ
ن اة حيث يعرفافضل للحيألقيم يف طريقة اهذه (karl-Shmrtter)رل مشرتراوك(Philippe-terry)من فيليب تريي

فضل أجل طريقة احلرية و من اجل امون من وايقاههم بينماس و تنبعث من شفالناليت ترن يف عقول الكلمة ا"اأطية على الدميقرا
.)4("ة اللحي

ة احي(نب اجلاان هذاطية فاللدميقراهلو من خالاليهإليت ينظر اايالزواتعددت انه مهمان نستنتج أتقدم نستطيع  ال ممن خال
طية الدميقراسة ات يف دراهاجتالاتعددت انه مهماامك.امنهايل موقفنالتاطية و بالدميقراهية ان حيدد مأنب ميكن اهم جأبقى ي) فضلأ
ميثل صبحأاه منهماجتان كل الاهلمطية من خالالدميقراسة ان قطبني ميكن درثالميكي اشترالاه اجتالايل مث الليرباه اجتالان أنعتقد اننإف

وما مييز الدميقراطية .لية املثابعية اجتماكية كدعوة اشترالامتيزت اعلية بينمالفاملوضوعية واقعية والوالية بالليرباحيث متيزت .ةصامدرسة خ
ا دعوة واقعية موضوعية ال تقوم على املثالية والتصورات أمن حيث اإلسالمالليربالية عن غريها من الدعوات خاصة االشتراكية و 

ىل تشكك كبري يف صحة اضلة يعود الفاملدينة اىل الية الليرباطية الدميقراورفض "تقول بإقامة الدولة الفاضلة و ال مدينة اهللا اخلرافية و ال

14.ص)1994،لعربية الوحدة ات اسامركز در: بريوت(،ىلوألالطبعة ا،لعريباملستقبل االوطن العريب  يف مسالإلاطية و حقوق الدميقرا" ،برياجلابد احممد ع)1(
9. ،ص،مرجع سابق يل وألالطبعة اي ،اولببغا)2(
116.، ص مرجع سابق ،لعريبالوطن ايف مسالإلاطية و حقوق الدميقرا،برياجلا)3(

)4(  Doh chull shin ":  on the third wave of democratization" world Politics a 47 (Octobe1994)
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مل رضألاجلنة على الة حتقيق وادعت حماليت النظم امعظم نألعملية التجربة اظهرتأفقد . رضألاجلنة على امة اقإء نفسه بادعالااهذ
ملذهب امل بني الكابق التطاج واندمالايقتصر خطورة فال.طنني  املواة اجلحيم يف حيامت اقام- الباغ-بلاوعودهتفشل فقط يف 

نه قد تكون اري بل احلضاات من مجود يف تطورهاتمعايصيب نأميكن امية على مالسادئ املباسم احلكم بالوضعي وام النظالرمسي وا
ربا االشتراكية النازية أوربا قرون الوسطى تشهد على ذلك،كما عرفت أوو،)1(د استبدالاعانوأبشعأمة اقإليت تسمح باسبة املنا

ت ار وفلسفافكأىل اامجيعاستندت " حيث.والفاشية يف القرن العشرين واليت أدخلتها يف حرب عاملية وكل ذلك باسم املذاهب والقومية
جلنس ان ارخيي ومكالتالدولة ار هيجل ونيتشه عن دور افكأء احيإخرى أرة الدين وتاسم احلكم بارة الية ،فهي تاملثات اتمعامة اقال
د استبدالالظلم واع انوأشع بألارخاصالالنظم مثانت هذه اوقد ك.لشيوعي اتمع امة اقإريخ والتاخلضوع حلتمية الثة ارة ثاري وتآلا
لرمسي هو نوع من اخلط اوج على رخأيفايالضحاىل أولنظم هي امثل هذه وحقوقهم يف األفرادتكون حرية ا دة ما،وعاضأيد الفساو
يشهد على تكفري العديد من الفالسفة واملفكرون الذين ي اإلسالمكما أن التاريخ )2("لكفراحىت أونة اخلياأوف احنرالاأوهلرطقة ا

الاأية من حيث اإلسالمكية وحىت اشترالات الدعوامن الية عن غريهالليربامييز اماولعل هذ.استخدموا العقل من أمثال ابن رشد 
مفهوم بشري مدين "اأدعوة للحرية واألية من حيث الليرباتفتخر اوهلذان حييد عنهأينبغي له والالفرد افكرية تلزم اطرأتضع 
لسلمية ائل الوساتستخدم فيه املاطقشة املنار واللحوبل اقايف ظلهيءفكل ش.ريخ التاأولعلم اأولدين اسم اء بات سواملطلقاعن ابعيد

انية يف جوهرهالية علمالليربانية ،فالعلماح صطالالصفة البعض على هذه اخرين ويطلق آلات املشروعة ودون تعريض حلقوق وحرياو
ر واحملال سنبينه من خالاماوهذلغربية اة طياحلقيقي للدميقرالوجه الية هي الليربان اطية فالدميقراسس أس من أنية العلمانت اكاذإو)3("
.دمةالقا

ملفهوم من جهة النظر من جهة و لتطور ات اف وجهختالو ذلك الللدميقراطية ق على مفهوم حمدداتفالان الصعوبة مبكامن 
جل امن سلوب  أاأس اسألى طية عالدميقراىل البعض ات فقد نظر الصعوبامن هذه اقنطالاو.حدالوالعصر اء اثنألعصور بل انية عرب اث

نب اجلافضل يف ألاة احلياهل تتحقق و؟"طيةالدميقرا"فضل ألاة احلياهذه سلوب يكون حتقيقأأيؤل بالتسايطرح او هنفضل  أة احي
تقدم اء على ماو بن...عية اجتمالاطية الدميقراسية والسياطية الدميقراسي السيالفكر اد عرف عي ؟ لقاجتمالانب اجلام يف أسي السيا
لية من جهة و الليرباملدرستني اإطارعية يف اجتمالاطية الدميقراسية و السياطية الدميقراء توضيح و تفسري لكل من اعطإل واسنحاننإف
ملمكنني اني لرئيسيالشكلني اللتمييز بني الاجم"ك ان هنأس اسأطية على الدميقراهية التحديد مامنانية سعياكية من جهة ثاشترالاملدرسة ا

)4(..." ركسيةاملاأولتسلطية اطية الدميقرالية و الليرباطية الدميقرا: طيةاللدميقر

)45-44(. ص.ابق ،صنية ،مرجع سالثالطبعة اي ،ولببالا)1(
)45-44(.ص.ص،املرجع نفسه )2(
45. ،صاملرجع  نفسه )3(
303.ص،مرجع سابق ،هوريو)4(
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"سية السياطية الدميقرا":لية الليرباملدرسة ا-
جل اسية من اهيم سيالتحرر كمفاحلرية واعلى التركيزه.سيةالسياطية الدميقراسي بالسيالفكر الية يف الليرباملدرسة اتعرف 

خرى أرة اطية؟وبعبالدميقرالية هي الليربار اعتبامدى ميكن أيىل إحلرية ،فاطية تعرب عن الدميقرانت اكاذإو.حلر العمل ادة وارإلاحتقيق 
مدى ميكن إقامة دميقراطية بدون ليربالية ؟أيواىل لضرورة؟الية بالليرباطية تعين الدميقراهل ،

ن إحلرية ،بل الية وبني فكرة الليرباط كبري بني مفهوم ارتباك اهن"حلرية وعليه  اريت وهي امن ليبتية آتينية الكلمةةالليرباليإن
لتمييز اين خمتلفة وميكن اخذ معأن يأحلرية نفسه ميكن ان مفهوم اومع ذلك ف...Libertyحلرية اقع من معىن الوامشتق من يف امسها

مهة اىل مسايشري اوهو مRepublicanجلمهوري املفهوم ان يطلق عليه أميكن امك اهيم للحرية ،فهناث مفقل بني ثالألاعلى 
ىل معىن اقرب ألاملفهوم هو اامة وهذاهلاسية السيات ارالقراذ اختاركة يف املشاءلتهم وام ومساحلكار اختياسة بالسياة احليايف األفراد

ف اعترالاملقصود به هو اللحرية  وLiberalليةالليرباملفهوم اليه ن يطلق  عأخر ميكن أاك مفهوماولكن هن. سية السياطية الدميقرا
أواس املساجيوز سية الاسيأوف للفرد حبقوق طبيعية اعترالافيه ، فهو يرتبط بلتدخل التعرض له باميكن ص الال خاللفرد مبج

اضأييتضمن ال كمانتقالاع واجتمالاوحرية أيلراعن لتعبريالعقيدة وحرية اة ويف حرية احليالفرد يف احق اويدخل يف هذ. اكهانتها
لفرد يف اركة اليس  جمرد مشاملقصود هنالتدخلي واأويل املثاملفهوم ان نطلق عليه أميكن اك ماهناخريأو.صة اخلامللكية ام حقوق احترا
زمة حىت يتمكن لالالشروط اىل ضرورة توفري اذلك ز وامر جيألان إلتعرض له، بل اجيوز ص الال خاف له مبجاعترالاأوسية السياة احليا
لتمكني ااويعرف هذ)1("راختيالاات لكي يفعل هذانيامكإلافر له ان تتواحلقيقية واته اته على حنو يتفق مع رغباراختيارسة الفرد من مما

.Empowermentب 
ايدعوناماهو دعوة للفردية ،وهذامنإس دعوة للحرية ويل ليالليربالفكر ان أايل تفيدنالليربالفكر املتعمقة يف ات اسالدرالكن 

د ية ،جنللعمات ارساملماسي والسيالفكر اد يف اساحلرية كماىل مفهوم اانظرناذإو"حلديث املفهوم اسيكي ولكالاحلرية اىل طرح مفهوم ا
د الافرص لألال خاف مبجاعترالاهو والثاينسية ، السيات ارالقراذ اختاركة يف املشاحلق يف ال هو وألاسني ،اسأمفهومني ح بنيوانه ترا

تساع يف اتطور وكأن هناأي)2(. حلديث للحرية املفهوم القدمي وبني املعىن احلرية بالتفرقة بني اوهذه . لتدخل فيه التعدي غليه واجيوز 
معىن آخر كان يف العهد اليوناين ليشمل كماواختاذ القرارات مل يعد مقتصر على املشاركة السياسية ا أمفهوم احلرية من حيث 

ضح أووقد نال للقانوينازعه فيها أحد وال خيضع فيها إخل فيها ألنه ملكه و الدتها وعدم التياواملتمثل أن للفرد حياة خاصة به جيب مح
قدمي للحرية سليب بينما فهوم أحيث أعترب أن امل,ضح التفرقة بشكل واهذه " حلديثة القدمية واحلرية ا"به انت يف كتامني كونستابنج

أييعرف الواد يكون عبدانه يكانت فايرى كونستامة هكذالعائل املساركة يف املشابلفرد وهو يتمتع ان اف"ايب جيإاملفهوم احلديث 
وعلى صة اخلاه تال يف حيستقالالاحلديثة يتمتع بات احلديث للحرياللمفهوم الفرد وفقان العكس فاصة وعلى اخلاموره أل يف ستقالا
به النوالتخلي عنهايكون ذلك بقصد امالبانه غامة فائل لعاملسارك يف انه حني يشامة والعائل املسادة يف اسيأيد يتمتع بايكلعكس الا

.)3("وممثليه 
هللا ان أيأحق طبيعي لكل فرد مرتبطة بوجوده هيلسلطة  بلايعطى للفرد من قبل اليست حقي اإلسالملفكر احلرية يف إن 

س الناستعبدمت اب يف قوله مىت اخلطاعمر بن اخلليفة الثاين ملعىنااكد هذألوجود وقد اب ستالاحلرية يعين اب ستالار واحرأس الناخلق 
لرئيس ا- نايل حسب ترومالليربام النظاف"لية الليرباطية و الدميقرالربط بني الفكرية الطة املغاوعليه فمن ،اراحرأم امهأوقد ولدم 

ن ات حرة و ضمابانتخات حرة و حكومة متثيلية واملبين على مؤسساغلبية و ألادة ارإئم على القام النظاهو ذلك -ابقامريكي سألا

16. بق ،صامرجع س،نية الثالطبعة اي ،ولببالا)1(
11. يل ،صوألابعة لطاي ،ولببالا)2(
11. ،صاملرجع نفسه )3(
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.)1(..."لتسلط ائم على الشيوعي فهو قام النظاامأ... سيالسياد اضطهالام انعدالدين والتعبري و الفردية و حرية احلرية ا
ت اديولوجييألاجهة اطية يف موالدميقراهيم املفابادئهاديولوجية ربط مبأيلطة حيث تريد كل املغاهذه اتتجلى لناو من هن

يف نفس اتقريبالية تولدتامسألراطية و الدميقران إ"رخيية حيث التاحية النالية من امسألراطية و الدميقراقة بني ك عالانن هان كإو .خرىألا
طية ارستقرالاع اقطإلالظهور كخصم لدولة اعية بالصنازية الربجوات أرخيية حيث بدات تانت نتيجة لتطورالية كامسألرارخيية، فالتالفترة ا

ليست من " لة اة، عداواحرية، مس"كقيم ادناعتقاطية حسب الدميقراو تبقى .)2(."لية امسألرانت نتيجة فورية للثورة اطية كالدميقراو 
طية الدميقراسيكية هي لكالاطية الدميقرا"نت اكوإذا. ن وجدت فيه قد توجد يف غريهايل فقط فالليربام النظان تتجسد يف ألضروري ا
سيكية و حتت ضغط لكالالية الليربا"ن أاضأيحظ نالاننإف.)3("األساسيلعنصر احلرية فيه اطية تعترب ادميقرلاشكل من اأأيلية الليربا

.)4("عية اجتمالالة العداد لتحقيق  اقتصالالدولة يف اىل مزيد من تدخل اصبحت تدعو أكي اشترالالنموذج افسة امن
س اسألربط على ااك من يفسر هذان هنإسس علمية بل أيقوم على لية الايربللاطية و الدميقرالربط بني ان أاتبني لناو من هن

ن اذهألقرن حىت تكون يف اظلت مهيمنة طيلة قرن و نصف ) ليةالليربا(ل وألااطية بشكلهالدميقرا" ن أمن اقنطالات زمنية فقط اراعتبا
.)5("حلقة أطية الدميقراية و لالليرباطية الدميقرالعفوي بني اثل التمامن الغربيني نوعاملفكرين ا

حتديد مفهوم إطاريف ليه إاتوصلنامإنخر، فآىل ان اكخر و من مآىل ان امن زماطية متغريالدميقرامفهوم إنراعتباب
ملدرسة ات هلذه ادانتقالالعديد من اوقد وجهت .ديةاقتصالاسية و السياانبهاحلرية مبختلف جوالغريب امل العاليوم يف اتعين اأطية الدميقرا

حلرية ان أ، ذلك يةطميقراأال دطية هوالدميقرالنوع من ااملنطقية هلذالنتيجة ان اف"يل التاطي و بارستقرالاحلكم اتكرس اأس اسأعلى 
ن أ، بعد اضأياذتمع، وهكالذين يوجدون يف فوقية الئك أوو هم التمتع احرية و لكن ملن يستطيع ادية مهاقتصالاحلرية اسية و السيا

ته هذه من ارايستمد خي... ارياختيااداستبداطية الدميقراليوم بفضل اصبح أذ إايرقسابعاتمع يكتسي طامعينة على د طبقة استبدان اك
عم لدان أحظ نال" مريكية حيث إلاملتحدة ات ايلوالاسية يف السيارسة املمال يف اموألاب رؤوس اصحأتتجلى سيطرة )6("ب انتخالا
ر مليون دوال29مبلغ 1968مريكي نكسن سنةألالرئيس اب انتخاكلف فمثال. بيةانتخالات حلمالالرئيسي يف العنصر اصبح أيل املا

 ن أيعين ار و هذمليون دوال40كلف 1984لرئيس ريقن اب انتخاامأ. دية اقتصالاحلهم امن يريدون نكسن خلدمة مصاتربع
لدول فكذلك مثالالعديد من اينطبق على او هذ. )7("ت ارلدوالاغلبية أبه بانتخاىل االأوج ات حيتاصوألاغلبية أباملرشح ب انتخا
)8("سيةالسيامرشحني للسلطة افشيئال يصبحون شيئاعمألال العريب رجاملغرب ان او يف بلد...صةانه مؤسسة خأن حيكم و كالبن"

لفردية هي ايعتربون ارهاصنأن أعي رغم اجتمالالقيم اقضة مع اللفردية تبدو متنال دعولية من خالالليرباطية الدميقران أاكم
–ت حمتومة اأيت غان للمجتمعأليت ترى املوروثة وار افكألايل يرفض الليربالفكر ا" ن أنظرية للمجتمع وليس نظرية للفرد من حيث 

ىل وألاحلقيقة الفرد هواتمع وليس ان إليت ترى اعية اجتمالالنظم ات عكس ايالغالفرد مسخر لتحقيق هذه ان او–غيبية وغري غيبية 

)1(  Lellouche: OP.cit, p.312
(2) Yves Leckerc:La Démocratie : Gul de sac ( Algerie : media plus, 1994) p.122

303.، صهوريو،مرجع سابق)3(
)4( Pascal Chergueau: " Le nouveau des ordres international " Politique étrangier (N°12 Dec 1997) p.17

304.بق، صامرجع س،هوريو )5(
19.بق ، صامرجع س،لعريب ايف لوطن اإلنسانو حقوق ةلدميقراطيا،برياجلا)6(
225.ص،1987فيفري، 339لعدد ايبالعرجملة"لنفسيةاولعلمية اة القوطية و الدميقرا"،ل طيبةامج)7(

)8( Alain Chenal : "La démocratie dans le monde Arab: un horizon lointain? " Relation internatinales et chabegines, p .80
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ويعتربه هو مركز لفردانه ينطلق من لفردي ألاذهب ملايل بالليرباملذهب ايعرف اوهلذ)1("فع للمجتمع الدالقوة الفرد هو ائية فالنهاو
وق م حقاحترايل على ضرورة الليرباملذهب ايؤكد ار وهلذازدهالالتقدم واتمع للتطور والذي سيقود الفرد هو ان لتحليل الاوبؤرة 
يل الليرباه اجتالاصة ويربر اخلاحله امبصيل إالايبن كل فرد الأيعين ارة ممالصدات يف موقع  احلرياحلقوق وام ويضع هذه اوحرياألفراد
.لية هي نظرية للمجتمع  وليس نظرية للفرد الليربالنظرية ان الفرد هي خدمة للمجتمع وان خدمت أذلك 

ن القيم املادية يف اتمع قد تؤدي اىل يف اتمع ذلك أيةاألخالقتفوق القيم املادية على القيم ر العديد من املفكرين منقد حذل
كما أكد الرسول عليه الصالة باملال ألنه مييل بالشخص عن طريق الصواب ي اإلسالمي وقد مسي املال يف الفكر األخالقاالحنراف 

من الفقر بقد ما خيشى عليها من انفتاح الدنيا حيث قال فتتنافسوا فيها كما تنافس فيها ةاألماملعىن بقوله أنه ال خيشى على والسالم هذا 
ع اجتمالاء احظ علمال"حيث يةاألخالقواملقصود هنا ابتعاد اتمع عن القيم واملثل واملبادئ ممم فتهلككم كما أهلكتهغريكم من األ

نتية الربوتستاكس فيرب من استمده مالذي الية امسأي للراألخالقس اسألاملية يقوض اعلالية امسأدي للراقتصالاح النجان إل بل ـ انيامثل د
خوة ، ألالصرب ، املعيشة ،اد يف اقتصالاد ، اجتهالائل مثل ان فضألية امسألرات احظ يف جمتمعنالايت عندمالذالية للتدمري آلاتنكشف هذه 

ىل اخوة ألاىل نرجسية ، والفردية احنرفت ااوهكذ.عي الصناتمع ايف العيش اميكن ئض وعيوب الاىل نقانقلبت اعة ، الشجا
ىل فسق ، التحرر ا) ر رمحي ملكي ايف شعاكم(قية خالأىل فوضى الشخصية ال ستقالاخبة والصاملوسيقية ات حلفالاع على اجتمالا
د اويؤكد مر)2(."ليد التقاهية اىل كراملرونة اضة جنسية ، اىل ريالعشق اك ، ستهالالاىل جنون افس التنالشر ،اخلري واء استواىل امح التسا

ن ألذين يعتربون املستغربني املسلمني اوهم  انياملأم طييب يف اوبساركون يف فرنسأن كل من حممد أىل االسياقن يف نفس اهوفم
.ئفةاينطوي على مقدمة ز" م ساللعودة لإلا"مصطلح 

لية الليرباملدرسة ار انصأن أالإكية، اشترالاملدرسة اإطارعية كبديل يف اجتمالاطية الدميقرات تربز ادانتقالاء على هذه او بن
ىل فهي ونت وسيلة لألاكاذإخرية ألان هذه إسية و اطية سيامن دون دميقراميكن حتقيقهعية الاجتمالاطية الدميقران إ"يؤكدون على 

اأ"لية من حيث الليرباملدرسة امهية أتربز اكم)3("اللكفر ان يكون مربرأجيوز ال...اعب يف تطبيقهلتالاو ان عيوأو ااهدف يف ذ
ر يف ذلك فنيون و خمتصون يعربون عن وايشامنأملنتخبة و اجلهة اص اختصار مل يعد من القراطية فالفين للدميقرالتنظيم اس اسأتقوم على 

)4("لتطور احل القمة لصاملسطر من التوجه الرغبة يف ا

عة اجلمادون لفرد ام باهتمالاملطلقة و احلرية ار يف اختصاملتمثلة بالية و الليرباملوجهة للمدرسة ات ادانتقالامن هذه اقنطالاو
طية ام مكمل للدميقرأعية هي بديل اجتمالاطية الدميقراءل هل انتساو هن. عيةاجتمالاطية الدميقرادى باكية تناشترالاملدرسة اجند 

.ة؟سيالسيا

18.بق ،صانية ،مرجع سالثالطبعة اي ،ولببالا)1(
21و20.صمرجع سابق ، هوفمان ،)2(
12.بق، صالعريب ، مرجع سايف لوطن اإلنسانو حقوق ةلدميقراطيا،برياجلا)3(
67.بق ، صامرجع س،لوألاجلزء ،الشعري ابو)4(

حت اجتاليت ادية اقتصالازمةألافحة امكدارأالتنفيذية ملالسلطة ابلقتأم بتنصيب جلنة متخصصة اقالفنية عندماطية الدميقرارافكأل اااروزفلت يف هذمريكيألاسلرئيادرة افقد شكلت مب
.1932ده سنة بال
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عيةاجتمالاطية الدميقرا:    كية اشترالاملدرسة ا
كية، اشترالاملدرسة اجهة ايف مواليت تقوم عليهاعية اجتمالالقيم ادئ و املبافع عن ال تداتزلية و الالليرباملدرسة الت والقد ح

George( ن جورج فدل أالإ. ىلوألاودة يف سس غري موجأمت عليه من اقاملن تكون بديالألت واخرية حألان هذه أجند او من هن
Fidle ( احلرية يف ذان أالإحلرية، ام يهمه حتقيق ا، هو نظاركسيام مأاليان نوعه ليرباكامهمطيالدميقرام النظا"... ن أيرىهي ا

ن تتدخل أطريقه بنفسه دون ن حيدد سلوكه وأحة لكل فرد يف املتالقدرة اتتلخص يف : لفردي الصعيد افعلى .مفهوم مركب و معقد
م اعة  حتديد تصرفاجلماء اعضأتوىل جمموع اذإاسي حرالسياتمع ايعترب : عي اجلمالصعيد او على .رجيةاخلالضغوط ايف ذلك 

)1("عية اجلما

طية من الدميقرا"ن أتمع فكذلك جنداخل اع دالصراوسيلة لتنظيم احبيث يعتربهاطية سلبياسي للدميقرالسياملنظور ان اكاذإ
ملة اطن حبقوقه كاملواو متتع األمةحل تقدم الص،ت فيهاقلعالاتمع و ترتيب اخل ات داعالصراء حلل البنالسلمي اطارإلاملنظور هي ااهذ
فق التوالبحث عن ايعترب"يف حني )3("طن الفردية للمواحلقوق الدولة وارض بني سلطة التعابشرعية "يل الليرباملنظور اقرياوهلذ.)2("
اقنطالات السلطالفصل بني اب و انتخالايل على الليرباملنظور ايركز او هلذ)4("ركسيةاملاطية الدميقرامثل عند ألاهلدف اع امجإلامل و الكا

ن اع فالصراس اسأسية تقوم على السياطية الدميقرانت اكاذإنه اوعليه ف)5("سلطةالإايوقفهلسلطة الا"ن أد مونتسكيو اعتقامن 
.عيةاجتمالاهية الرفاجل حتقيق الة من العداة و اواملساحلرية و القيم كاة يقوم على مجلة من ام حياعية متثل نظاجتمالاطية الدميقرا

مل نقل تغطية اذإصه امتصنت وسيلة الالوقت نفسه كاتمع، ويف اخل اع دالصراسية وسيلة لتنظيم السياطية الدميقران إ
دية اقتصالالتنمية ايف حتقيق اعدهالذي سار استقرالامن حتقيق نوع من امكنهالغربية ممات اتمعاملوجودة يف ات اعالصراوت اقضالتنا

عدت اساإزية، بل البورجوالطبقة الثروة يف يد ان تلغي متركز أمل تستطع اأالإىل حتقيق مستوى معيشي مقبول ادى ذلك أحيث 
مه حبرية اهتملفردي الاملذهب اباضأييعرف اكم) حلرا(يلالليرباملذهب اصبحت تعرف بأن أحرية مطلقة لدرجة تتيحه من اعلى ذلك مب

. عيةاجتمالاااسانعكاة اعالفرد دون مرا
اهلذدحة والكاللطبقة اهلستغالاوازية لتكريس هيمنتهالبورجوالطبقة ااستغلتهام، فقد النظاايف هذاماعأحلرية مبدانت اكامل

ليت الوسيلة اغري اليت مل يكن يرى فيهاسية السياطية الدميقراسي على تسفيه السيابه العريب قد بىن خطالفكر اركسي يف املار التيا"جند 
عية امجتالاطية الدميقراكية باشترالاملدرسة اءت اجامن هذاقنطالا.)6("اهلستغالادحة والكالطبقة اد على استبدزية لالالبورجوااتستعمله

معىن نه الا1968لشعبية الوطين للقوى املؤمتر ال يف اصر قالنال عبد ان مجأ"سية بل السيااطيتهالية و دميقرالليرباملدرسة اكـرد على 
.)7("عية اجتمالااحلرية يف صوراأودية اقتصالاطية الدميقراسية من غري السيااللحرية يف صورأوسية السياطية اللدميقر

حلرية جند اخرية تقوم على ألانت اكاذإلية  فالليرباطية اخر للدميقرآلالوجه انت اعية كاجتمالاطية الدميقران افادناعتقاحسب 
ىل تركز على وألالفردي جند املذهب اتسمى بالفرد و حريته و هلذانية تركز على الثان أجند الة كمالعداة و اواملساخرى تقوم على ألا
اذأاملدرستني فيمابني اضأيفخلالايتجلى و) .كاشترالا(كية اشترالاأوعية اجتمالاطية الدميقرابتسمى اهلذوعةاجلما

306.،صبقامرجع س،هوريو)1(
134.بق ،صامرجع س،يف لوطن العريباإلنسانو حقوق ةلدميقراطيا،بري اجلا)2(
307.بق ،صامرجع س،هوريو )3(
307.صنفسه ،ملرجعا)4(
33.ص)1980،لتوزيعاعية للنشر و ماجلاملؤسسة ا: بريوت (،ىلوألالطبعة ا،محد خليلالدكتور خليل اتعريب ،طيةالدميقراملثقفون و ا،حثني الباجمموعة من )5(
97.بق، صا، مرجع سيف الوطن العريبو حقوق اإلنسانةالدميقراطي،بري اجلا)6(
99.، صنفسهملرجعا)7(
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ملصري املفكر ايرد ام للحكم فقط؟ و هنام نظأتمع ككل ام يف ا؟ مبعىن هل هي نظاسياسيامانظأواعياجتمااماطية نظالدميقرانت اك
تمع ام معني يف انتيجة لنظاحلكم ألام يف احلكم بل هي نظايف امان تكون نظأتمع قبل ام يف اطية نظادميقرلان اب"مة موسىسال

")1(.
ضعتني للتطور من اطيتني خالدميقران كالأف عية نستشاجتمالاطية الدميقرالية والليرباطية ارقلقصري للدمياال حتليلنمن خال

ء اوجاليت وجد فيهالبيئة املفهوم مرتبط بافاومن هنخرىأىل اعية اجتماوديةاقتصاسية واروف سين ظمأوخرى أىل ارخيية امرحلة ت
ين التطور ملعااء هذازإو" يف وجوده انت سبباليت كالظروف اء انتهالدور باملفهوم وايف ظرف زمين معني وينتهي امعيناليؤدي دور

حلديث املعىن القدمي واملعىن التفرقة بني اىل ا"حلديثة القدمية وات احلريا"به ايف كتB. Constantنت  ار بنجمني كونستاشأحلرية ،فقد ا
حلرية ان أنون ، يف حني القاخيضع فيه لغري الل وستقالالاص يتمتع فيه بال خاف للفرد مبجاعترالاحلديث هي املعىن احلرية باف. اهل
يرى اهكذ–سية السياتراالقراذ اختاركة يف املشاحلق يف اىل اتشري -لية  اطيالانية مثاليونان البلدائد يف السالقدمي ، املعىن اب

لفرد وهو يتمتع ان احلديث فاملفهوم ان أصة يف حني اخلاموره أل يف ستقالاأييعرف والاد يكون عبدالفرد يكان انت فاكونست
البان ذلك يكون غامة فالعائل املسارك يف انه حني يشامة والعائل اسملادة يف اسيأيد يتمتع بايكنه الاصة ،فاخلاته ال يف حيستقالالاب

)2(به وممثليه النوالتخلي عنهابقصد 

لتجسس ااإلسالمصة حيث حرم اخلام اد حيافرن لألألذي يعترب اي اإلسالمملفهوم احلديث للحرية قريب من املفهوم ااوهذ
حلل اهل أركة اسي بعد مشالسيال اادي يف العاطن املواركة ايت مشأوت.يعنيه الارك مملرء تام سالإمن حسن نه االنميمة كمالغيبة واو
.عتهم لهايل طالتاكم وباحلاهم باعن رضاطنني ليعربواملواعته من قبل يالتتم مبكم ارهم للحاختيالعقد واو

لتعبري، حيث ان صح إلتركيبية اء ارآلاهرت تمع ظالفرد و ادلة صحيحة بني امة معاقإملدرستني يف اكالحاعدم جنلاونظر
ناركأثة عي يقوم على ثالاجتمادي اقتصاسي ام سيانظاأطية بالدميقراعرفت 

...لفرصافؤ الشغل و تكاحلق يف اطية و الدميقرات احلرياحلق يف اكايتفرع عنهماة و ماواملساحلرية و ايف اإلنسانحقوق -1"
م اءانتماتبهم وانت مراكامهماألفرادسية و مدنية تعلو على ات سياعلى مؤسسااليت يقوم كيالدولةات و هي املؤسسادولة -2
.حلزبيةالدينية و العرقية و ا

قلية ألاغلبية مع حفظ حقوق ألاس حكم اسأملتعددة و ذلك على اسية السيالقوى ات بني املؤسساخل هذه السلطة دال على والتدا-3
")3(.

ك من افهن–خلية التداأوليةاملثاحلرية الية ،الليرباحلرية اجلمهورية ،احلرية ا–للحرية طية واللدميقرملختلفةاهيم افملام هذه امأو
زن بني حقوق التواملختلفة واحلرية اهيم ازن بني مفالتواأيملختلفة ، احلرية اهيم امل بني مفالتكازن والتواملطلوب هو حتقيق ان أيرى 

لدولة اعدم تدخل أ فمبد".ئية القضالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة ازن بني التواملدين واتمع الة ودور لدوالفرد وسلطة ا
اعترفت دومالية الليربالنظم ا،فلكثري الاقالية ، كمالليربالنظم العمل يف ايفاخذأمل تالنظرية ،كمالية الليربادئ امن مبابدأمل يكن 
مل حلقوق الكام احترالايل ،ولكن مع ضرورة الليربام العاأيلرات حتت ضغط احلكومانب التدخل من جان معظم ام للدولة وكابدور ه
اكثريولدولة ، بلاتدخل أرض مع مبدايتعمر الأت ،وهو احلرياحلقوق واة هذه يالية هي محاة لليرباألساسيلقضية اف.م اوحرياألفراد

لدولة اتطلب تدخل السوق مماد اقتصالية وحدود امسألراشفة عن قصور اك1929ملية العازمة ألاءت اوج...لتدخل ااهذيتطلب ام

97.بق، صا، مرجع سيف الوطن العريباإلنسانو حقوق ةالدميقراطي،بري اجلا)1(
17. نية ، صالثالطبعة اي ،ولببالا)2(
86، ص، ،مرجع سابق يف الوطن العريباإلنسانو حقوق ةالدميقراطي،بري اجلا)3(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


52

لية املازمة ألانية يف اكد ذلك مرة ثأوقد ت)1(ه وحدوده اختلف مدان امة واعدة عالدولة قاصبح تدخل أاد ومن هناقتصالااذة هياحلم
ن دويل واك تعان هنالدولة فقط بل كاستوجب ليس تدخل ااملية ممار عاثأانت هلامريكية وكألاملتحدة ات ايلوالااليت عرفتها2008

لية الليرباهرة الظان ابد وألاىل الية قد وىل الليربان عصر أد اقعتالان يسود اباومل يعد غريب" زمة ألار تلك اثأجهة اجل مواكبري من 
.)2("ن اباليااعية ورمبالصنالغربية الدول اصة بعدد حمدود من اهي جتربة خاملية بقدر ماعأونية انسإليست 

طية الدميقراسم حتقيق اسية بالسياطية الدميقراتؤجل أوتستبعد نت اليت كات اطروحألا"اء وجدنارآلانب هذه اىل جاو 
الغربية ،وهلذالدول انت مستعمرة من قبل اليت كالث والثامل العالطرح يف  دول ااحيث عرف هذ)3("ملةالشالتنمية اعية و اجتمالا

عية حيث خرجت تلك اجتمالادية واقتصالااروفهنسب لظألانت اكاأكية الاشترالاطية الدميقرال ستقالالاغداةلدولاتبنت تلك 
عتمدت تلك ااحرب وهلذمى ومعطوبوامل ويتارأك امية وهنألاض وامرألاجلهل والفقر وامع دية مدمرة ، اقتصالاالدول وبنيتها
.سية السياطية الدميقراىل قبل تبين أوعي كخطوة اجتمالافل  التكاكية لتحقيق اشترالاطية الدميقرالدول ا

لذي يعترب حسب ادي واقتصالاي اإلسالملطرح اكية جند اشترالالية والليربالغربيتني املدرستني اف بني ختالالاام هذامأو
ت اقيخالأباكثرياإلسالميهتم "قد اهتم بكل جوانب احلياة حيث اإلسالمن أبينا اكمعي واجتمالب ايل يف قانه طرح ليرباادناعتقا
م حمدد اصيل لنظالتفايضع ملستهلك ولكنه الاملوزع ، املنتج ا: لبشر فيه ار اودادي بكل اقتصالام النظا

:لية التالرئيسية اعد القوان القراىرساوقد 
ملطلقة امللكية اين فالرومانون القامللكية عن تلك يف اختتلف هذه اج ولكن نظريانتإلائل الشخصية وحىت يف وسامللكية ان القراحيترم -1

ن ختضع أميكن دن الاملعات وابالغاء واملاء واهلوالطبيعية كادر املصاامأ... عية اجتمات اجباع ، مع وانتفالاللبشر حق اإمنهللا وحده و
.اع انتفالان تعطيهم حق أد ولكن ميكن للدولة افرأمللكية 

ار كماحتكالال ، مع منع حلالاة يف رالتجاع انوأفة اكاشه من عمل مفيد ، يشمل هذان يعمل ليكسب معأملسلم اجب على او–2
.لاملاس أئدة على رالفااإلسالممينع 

لة العداتعمل على حتقيق ...ل احتيالالغش وانني ملنع القوار ، وتضع احتكالالسوق ، متنع احلكومة على ان تشرف أجيب –3
ومل يطلب .ة الزكاريث واملوان على اقرلفا،وتكلم سبةاملنارك اجلماد كله بفرض اقتصالاملختلفة وحتمي ائب الضراعية بفرض اجتمالا

)ة يالكفاحد (ده افرألكرمية لكل ادىن للمعيشة االدخول ولكن يف حتقيق حداس يف الناة اوامساإلسالم
.لشح البخل واينهى عن التبذير كماف واسرإلاعن اإلسالمينهى -4

مر أفل ، مع التكالعمل واة يف قيمة لرئيسادئ املبائه بتقرير اكتفادي واقتصالال اائقة يف الفايف مرونته يةإهلن حبكمة القرايتحلى 
ع ، اخلدالغش وار واحتكالاعي ، مع حترير اجلمالعمل ان ووالتعاركة واملشالتعفف ، مث تشجيع الصرب واء بالفقراق ، وانفإلاء باغنيألا
.)4("ل وكرتهاملالنهي عن تكديس او

تعددت انه مهمألقول بانستطيع عي اجتمالاملنظور اودي اقتصالاملنظور امن طيةالدميقراملفهوم لقصريالتحليل اابعد هذ
نه ان الدكتور هوفماا أكدهىل مانشري اوهنخرى أبترجيح مدرسة على ايسمح لنالاته ممابياجيإته و اه سلبياجتان لكل ات، فالتفسريا

)25-20( .ص.بق ، صانية ،مرجع سالثالطبعة اي ،ولببالا)1(
25. صنفسه ، رجعامل)2(
86.، صسابق مرجع ،يف الوطن العريباإلنسانو حقوق ةالدميقراطي،بري اجلا)3(
93. بق ،صارجع سهوفمان ،م)4(

لربح وخلق التحكم يف ال ويف املاس أكم رائدة يف ترالفامهية سعر أل اعمرد لألارفامدرسة هأد اقتصىل يف مدرسة لندن لالوألالسنة الب يف اطأيويعرف :لي ايتب مالكاحيث يؤكد 
ر اصدإقفت أوفقد 1985رويب منذ وألام النظاان ذاكستاتعمل بو.ام هلسالإلاملسيحية وايهودية ولال رغم حترمي املاس أئدة على رالفامل من العادي يف اقتصالاط النشامل خيل ... ت الثروا
)ت فولر شرف اوس ،وتراوفولكر نينهاويدرسه(ر اختبالالتجربة حتت الت ازار ، ومادخالات ابائد حسابتة وفوالثائدة الفات ات ذالسندا

.ناطهرأوخلرطوم  اأوض الرياأود ابأم سالإقي ،يظهر يف خالأل مبضمون ادي كفء فعاقتصام التطلع لنظاحلق يف اوللمسلمني
279و275،278:البقرة،اآليات.130:،اآليةنال عمرآ.39:،اآليةلروم ا.الرباكلني آالإفرين الكاحد بعد اشد حترمي ومل يتوعد األربام سالإلاولقد حرم 
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ركس ، وجون ارل مالتوس ، وكاس ماردو وتومافيد ريكادم مسيث ، ودات انظرياناقراذإملتغرية ، ادية اقتصالاة احليالطبيعة انظر"
ن أد  ، مع اقتصالاريخ ادية وليس تاقتصالاء اخطألاريخ ات–لفهرس اخطط هي –انقراننأملسون  سنكتشف اسا–رد كيرت وبول امين

يل لتحديد احلالعصر ايف اكبرياجهدابذلوملسلمون قد اد اقتصالاء ان علماكاذإو.ن نظريته صحيحة إلكثريون اومعه –دعى امنهم كال
لية امسألراطريق بني يشق اإلسالمن أخري على ألاؤكد يف وي.نآلاحىت احمسوساحاجنامل حيققوم إف–ي اإلسالمد اقتصالام النظامل امع
دي ام مانظاوكل منهم)لفرد اب اولو على حس(لدولة اقدس ليت تارية اليساكية اشترالاو) تمع اب اولو على حس(لفردية اليت تقدس ا

.)1("لنموذجيةاية اإلسالماألمةوجود امي منوذجي يستلزم مسبقسالإدي اقتصام ام نظان قيأو 
ليست نظرية ات نظرية لكنهاعية تبىن على فرضياجتماسية و ارسة سياطية ممالدميقرا"ن أسية على السيااألدبياتكدت أولقد 

لشعب ان ان نقول بأيكفي ذ الإنية امليدارسة املمام تتجسد يف اطية كنظالدميقران أأي. )2("فةاسئلة كألاجوبة نظرية عن أملة توفر امتك
مكتوبة على انني حقوقالقوالدستور و ان يقرر أيكفي الاكم.قليةأحلكم يف يد ان الفعلية تؤكد بارسة املمان ألسلطة حني جند امصدر 

ت مشتركة رغم اك مسان هنأنية فقد لوحظ امليدارسة املمامستوى وعلى .حلقوقادة فعلية من هذه استفاك امل تكن هناق ماروألا
:اليت من بينهاوطيالدميقراحلكم انظمة أل جلميع اشكألالصيغ و اف ختالا
.كمةاحلالسلطة ات اءاعتدامن اتهياو محملدنيةاو اسية منهالسياطن اة للمواألساسيت احلرياحلقوق و الدستوري باف اعترالا-)ا"

.) مةالعالسرية، احلرة، ا(لدورية ات ابانتخالالسلطة عن طريق ال على والتدا-)ب
.ءالقضال ستقالالتركيز على اث مع لثالالرئيسية ات السلطالفصل بني ا-)جـ

.يةكثرألان اقلية من طغيألاة يامح-بعةاملتاسبة و احملابة و انظمة للرقأمه و طرق دعمه بامأة اواملسانون و القادة اسيأمبد-)د
.)3("ملختلفةات املستويات على ارالقراعة الشعبية يف صناركة املشا-)و

افيهان نركز عمأبد فالائص، و من هنان تكون فيه نقأبد و الوج بشريانتإاأنعتقد باننإطية فالدميقراعن عيوب امأ
ذريعة للكفر اذهاختاينبغي ال"ذ إئص امن نقافيهاء على مابنان نرفضهأميكن من عيوب و عليه فالااز موالة جتواسن مع حمامن حم

حسن أطية الدميقران اعرب على ذلك باوكم)4("توريةالديكتاد و استبدالاالإطية اك بديل للدميقرانه ليس هنذلك ألاطية نفسهالدميقراب
اصريهامنادعا،مماألفرادبني ةاواملسالة والعدالفعل مزيد من ابامريكأواربأولغربية يف اطية الدميقراضل حتقق يف وقد " األنظمةسوء أ
حرب أيريخ بالتاانه مل خيربناس اسأم على لسالاىل ادعوة اك من يعتربهان هنألتقدم  بل اصر امن عنامتثل عنصراأء بادعالاىل ا

لشعبية  فلم ادة ارلإلااراذ قراختاضعة يف اطية خالدميقرالدول ان تلك أس اسأعلى امال فوكوياقاطية كمالدميقرالدول اوقعت بني 
هم أفلعل .حلروب القهر واقشة وليس املنار واحلواالية ،فهذه نظم منطقهالليربالنظم اخذ بأة حروب وقعت بني دول تأيريخ عن التااخيربن

املاكل فرد طاليت يؤمن القيم اش مع خمتلف يالتعامح والتساعلى اهو قدر–م اوحرياألفرادقوق حبافهاعترالية يف الليرباتتميز به ام
يف عدم اوعمقاجلية نضاعطى لليربأت قد املعتقداوءارآلاش مع خمتلف يالتعامح يف التسااهذ.بل احيول ذلك دون متتع غريه حبق مقال

93. ص، بق امرجع س،ناهوفم)1(
)1987مركز دراسات الوحدة العربية ، : بريوت (الطبعة الثانية، ،لعريب املستقبل ا" حبوث ومناقشة الندوة الفكرية : الدميقراطية يف الوطن العريبةزمأ"،وآخرون هالل علي الدين )2(

58.ص
174.ص،ابق،مرجع سأزمة الدميقراطية يف الوطن العريب،هالل )3(
104.بق ، صا، مرجع سيف لوطن العريباإلنسانو حقوق ةالدميقراطي،برياجلا)4(
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.)1("ت املطلقاء اق ورانسيالا
ن كالأابقاسابيناخري كمألاكية نؤكد يف اشترالالية والليرباملدرستني الغربية يف كالاطية الدميقراملفهوم ام حتليلناختويف

فق بني التوان تقيم أليت تستطيع انون ،القايسمى بدولة اجل حتقيق ماحلقيقي للحرية من املفهوم اىل الوصول ال وان حياملدرستني كا
ر حقوق اهدإىل اتؤدي ليت الالصحيحة والدول بصورة ال تدخل احتدد فيه جماحمكمامان نقيم نظأتستطيع اتمع كمالفرد واحل امص

ئم على القانون القالسلطة واس اسأيف اخريأصدراهم مأمن "حيث يعترب " لة العدانظرية " ب الز يف كتواوقد عرب عن ذلك راألفراد
اإفاإلنسانحلرية وحقوق اىل الية وهي تدعو الليرباىل الدعوة ان أيبدو اوهكذ.لية الليربادئ املبادكيألفرص تاة يف اواملساحلرية وا

من اوبذلك متثل عنصراألفرادة بني اواملسالة والعدامن اـ مزيدـ عمالادية وقد حتقق يف ظلهاقتصالاءة الكفاعد على مزيد من اتس
طبقته ، أوعرقه أولنظر عن دينه و لونه ابصرف انانسإره اعتبابالإلفرد اتعترف بالاألية اربلليار انصأيؤكد اكم)2("لتقدم اصر اعن

ع انوأبشع أرست عليهم الشعوب وماستعمرت الية قد الليربالغربية وهي دول الدول اريخ ان تأبل .ائمايسهل قبوله دمر الأوهو 
. ميةعالإت اراشعالإهي الية مالليرباليت ترفعهاة اواملساحلرية وات اراشعن ايدع شك  بالالعنصري ممالتمييز اب وصور العذا

بل اتنالغرب لنقيم عليه حيالشرق و اسنبحث عن منوذج نستعريه من اننأيعين الاطية فهذالدميقراك بديل عن امل يكن هناذإ
افناهدأعلى حتقيق اعدنان يسأنه الغرب ليس من شامل يف العاطي الدميقرالنموذج ا"ن اكد بأهيمي ابرإلاخضر ألائري اجلزالدكتور ان إ

سف، وصفة موجودة توجد و لألطية عملية بسيطة و الالدميقرايكون حتقيق ال...لتنميةاف اهدأء جمتمع عصري و متقدم و حتقيق ايف بن
و عليه )3("بة وغلطاصإرسة واب و تفكري وممم وكد و تعاىل نظاجة اقة و صعبة و حمتاعملية شاإ، او يطبقهاحد ليشتريهالوايذهب 

لتجربة العربة من هذه اخذ أطية حبيث نالدميقراىل الوصول اجل امن اضهاليت خالتجربة الغرب هو ان نستفيد به من أميكن ان ماف
لذي يكون وليد اهو جحالناسي السيام النظان ابامناداعتقاصة اخذ بتجربة خأن نأبد من ب، لكن الالصواو أخلطافنستفيد من 

يت، اصبحت منط سلوك حيأبل ...حلكمام امل تعد تنحصر يف مفهوم نظ"طية الدميقران أيدل على امنإن دل على شيء، فإاو هذ.بيئته
طي للعمل اسلوب دميقرأملرء يسمع عن اصبح أت فاموعاخل هذه ادأوت اموعاو بني األفرادعية بني اجتمالات اقوصفة للعال

ملعىن ااملصري حسن فهمي  هذالدكتور اكد أاكم)4("راطي للحواسلوب دميقرأو عن ...لقوىاطية بني ات دميقراقسي و عن عالالسيا
)5("ةاحليانت هو ألو انألار بني احلوان أو بانألاخر حنو آلاف بوجود اعترالالشعب بل تعين اتعين فقط حكم ال"طيةالدميقران أبقوله 

لبحث عنه االإاعليناو ماخلنابداسي موجود عندنالسياامنان نظأيعين ابلة للتصدير فهذاسية غري قالسيامةاألنظنت اكاذإف
)6("نفُِسهِم أبِامابِقَومٍ حتى يغيروايغير مللَّه الانَّ إ" ىل القوله تعاقاقع  مصدالوارض النتمكن من جتسيده يف 

نب اجلوالذي يتفق يف بعض اي اإلسالمملنظور اني لطرح ياإلسالمملفكرين اوغريه من لك بن نيب اماألستاذور ذهب ملنظااهلذاو جتسيد
ولعله غريه ، ومتيزه عني اإلسالملطرح الة اصأيؤكد انب عديدة ممايف جواخيتلف معهماكية كماشترالالية والليرباطيتني الدميقرامع 

.دم القاملبحث اله يف واسنتناماوهذ.ي ماإلسالنسب للمجتمع ألايكون هو 

252. ص،بقانية ،مرجع سالثالطبعة اي ،ولببالا)1(
)19ـ 18( .ص. ص، بق اىل  ،مرجع سوألالطبعة اي ،ولببالا)2(
83.بق ، صامرجع س،يف لوطن العريباإلنسانو حقوق ةالدميقراطي،هالل )3(

)69-65(.ص.ص)1984،لبعث ار اد: قسنطينة (امتناملستوردة وكيف جنت على احللول ا،وي اانظر القرضاإليضاحملزيد من و -
28.،صاملرجع نفسه)4(
178. ، صاملرجع نفسه )5(
11:ة يآلا،لرعدا)6(
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ياإلسالملفكر ايف طية الدميقراهوم مف:لثالثاملبحث ا

لدولة اوقد عرفت حل الصاحلكم اأوشدالراحلكم ايسمى باتلخص يف ميأنميكن ي اإلسالملفكر ايف الدميقراطيةن مفهوم إ
ن وعلي ايب بكر وعمر وعثمأاألربعةء اخللفاملتمثلة يف حكم ام ولسالاة ولصالاليه لرسول عاة اشدة بعد وفالرافة خلالاىلواأليةاإلسالم
نية ،العثمالدولة اسية والعباواألمويةلدولة احمددة حيث عرفت أسرةثي يف اىل ملك وراحلكم بعدهم ام اهللا عنهم ليتحول نظارضي 

حلديث حيث ار استعمالاىل موجة اية اإلسالملعربية والدول اضت ملريض ،تعرالرجل اكأصبحتليت اونية العثمالدولة اوبعد تقهقر 
دية اقتصاسية واحي سيالدول من عدة نواكبرية على تلك راثأر استعمالاان هلذاوك.انياوبريطاملريض بني فرنسالرجل اقسمت تركت 

ضحة اوإستراتيجيةال ومل تكن لديهستقالالالدول تفكر يف كيفية حتقيق اك نت تلاسي حيث كالسيانب اجلااهنايهمناوم.عية اجتماو
لشعب اقة هي عالالبعض ومااعضهبباقتهت وعالالسلطاضحة حول تقسيم افلسفة وال فلم يكن لديهستقالالالدولة بعد اء البن
... لسلطةاب

ن عن طريق ارهم كاختيان ألائهاضية على خلفالرعية رانت اكالشورى كمايقوم على اإلسالمحلكم يف صدر ام ان نظالقد ك
كم على اك حايكون هنأنجيوز الهناكم فاملطلقة للحاعة الطالشعب باأمرتإنو يةاإلسالملشريعة ان ألمة العالبيعة امث صة اخلالبيعة ا
أاء اخللفااهن ضحيتاليت كاوىلواأليةاإلسالملدولة االيت عرفتهات الاغتيالاأناكيده هنأتأردناالكن مض عليه الشعب وهو غري را

منهم اأيأنثة ،فلو لثالاء اخللفال اغتيا"ن أن على اد هوفمالدكتور مرايؤكد حلديث حيث العصر اسية عرفت حىت يف اهرة سيانت ظاك
ة ملعقداملتعددة اسة احلرالبسيطة ـ وليس بنظم اسة احلراط نفسه باحأفة ـ وخلالاافيهنشأتليت الظروف الشخصي ـ رغم امنه أهتم با
ءته ام كفانعداأوحلكم ال بدليل على فشل اغتيالاغتيل ، وليس ان اكالشعوب ـ مات وترهق احلكومات انياليت ترهق ميزاحلديثة وا

أواداستبدامل العام اشد حكا، ابسيطت بدليل على عكس ذلك وخذ عندك مثالالاغتيالامة من لسالانه ليست ااوشرعيته كم
يف سيسكوواء تشاستثنال نصف قرن بحد خالال واغتيالة احالشرقية مل حتدث هلارباأوورباأوووفييتالسد احتالاتورية يف اديكت
مابر هال مل تتوقف منذ اغتيات ارزة لعمليالباسية السياااوشخصياايم والاوحكأمريكام النقيض من ذلك تعرض حكاوعلى انياروم

ن مث اتل كندي مث روربرت كيندي مث رجيال جون كندي مث قاملثايل على سباـ منهاربه ميتعلى قاعتدواوالذي قتلوه حيالينكولن ـ 
أوربني متوحشني احممأبسع عشر التالقرن ايف ملسلمني ام ااأنايؤكد لناماوهذ)1("كلينتونامأياألبيضلبيت اء على اعتدالا

ي اإلسالملفكر ات عن ارالعباكل تلك إن. عدمي إرهايبأومفكر متعصب نه ألعشرين بالقرن ايف إسالميمفكر أين اوإرهابيني
ل نبني من خالأنل واملسلمني ، وعليه سنحاواإلسالمرخيية لتشويه التااألحداثر استثمالت واطلة ،حاب*تامااالإهي املسلمني ماو

.الدميقراطيةمن ي اإلسالملفكر املبحث موقف ااهذ
ت ارناك مقانت هناطية وكاقد تطرق للدميقري اإلسالمسي السيالفكر ان ارخيية ،فالتاث احدألاملتعلقة باقعية والواحية النامن اهذ

ت على اساردلاتلك أسفرتوقد اف بينهمختالالابه والتشانب اجل معرفة جوامن ي اإلسالمسي السيام النظاطية والدميقراكبرية بني 
طية حيث الدميقراواإلسالمن اسة له بعنوافهمي هويد يف دراألستاذإليهاأشارطية حيث الدميقراإزاءإسالميةت فكرية اهاجتاأربعةبروز 
: طيةالدميقراإزاءيةاإلسالملفكرية ات اهاجتالا" أهمبني 

از جدلية موايتجه اجتالاالغرب ، وهذاطية ابل دميقران مقالعنوااذيةاإلسالمطية اتربز دميقرأنلت واليت حا*لفكريةااألعمال-1
ل يف ذلك اال جدواإلسالمطية يف اك دميقراهنأنمبعىن ... طية الدميقرارض وايتعاإلسالمن اكاذإ

7. صمرجع سابق ،ن ،اهوفم)1(
لقدمية ـ الوثنية اجلديد احلق بدينه ارتد وامث الان كردينان حممد كأسطورة قدمية هي أس ذلك اسأملسيحية واهرطقة وبدعة منشقة عن الإهو ا م مسالإلإن الوسطى ارون لقااعتقد مسيحيوا*

تاره اهللا ليوحي إليه خابشر الإهو ا ماحممدإناراوتكرارادت مرأكتوحيد لااسهاسأنة اتشويه بشع لديالإكل ذلك ار يف ذلك وماشعألاالوات ذهبية ،بل قاقونأيثيل واله متاصورواولذ
11.ص،مرجع سابق ، ن اهوفم: نظر ات  املعلوماوملزيد من .ملني اللعرسالته فيلقيها ا

م سالإلاطية يف الدميقر،اد العقاس حممود املعروف عباملصري اديب ألااليت صنفهاسة الدرا: ل نذكر اعمألاومن هذه *
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ء بنظرية اجاإلسالمأنعدة الغرب على قاطية عند الدميقرابل ايف مقاإلسالملشورى يف اتربز نظرية أنلت واليت حا**لاعمألا-2
.مصطلح ومذهب ومنهج"لشورى ا

ومن اع عنهالدفاوائهادعاطية مع الدميقرانة امألذي مل يلتزم بالغرب اطية اهلجوم على دميقرالتشكيك والت واليت حااألعمال-3
.صرةاهب فكرية معامذ: حممد قطب وابدأ...طية الدميقرا:لد الد حممد خاسة خادراألعمالهذه 

اولعل هذاألخرىلشعوب ال ستغاللته الوامبحامن تنكر هللأونه اطية فالدميقراحلرية وتكريس اجل اضل من ان نألغرب بعد اإن
.فسد وقتل وحرق ودمر وحطمالذي املستعمر الغرب ار اشعاطية ألالدميقرالث ينكر الثامل العالبعض من دول اجعل ام

قض التنارض والتعاقة عالاقة بينهملعالادئه وابتلتقي مع قيمه ومالواإلسالمطية ليست من الدميقراأنأبرزتليت ااألعمال- 4
.)1(لدي اخلأحممود و–ئري احلاظم اللسيد كيةاإلسالمحلكومة اأساس: ب اكت:ت اسالدراومن هذه 

يةماإلسالسية السيات النظريابه الزين يف كتالدين اء اضيم به اقامفهمي هويد تتمثل يف األستاذإليهاأشارليتات اسالدرابرز اومن 
.ثةثالأموريف ابينهماطية يف مالدميقراواإلسالمرق بني الفوا"حيث حدد 
نه شعب حمصور يف حدود الغرب امل اهي معروفة يف عاحلديثة كماطية الدميقرايف أمةأود بكلمة شعب املراإن: لواأل

ن وجدت اولعقيدة احدة وهي ابطة واك راهناإلسالميف ات بينمادالعاللغة واجلنس والدم وابط من اروأفرادهجيمع بني ... فية اجغر
.األخرىبط الروا

يةاإلسالمطية الدميقراأوي اإلسالمم النظاأغراضولكن ... دية امأودنيوية أغراضهي : حلديثة الغربية اطية الدميقراأهدافإن:الثاين
لروحية هي ااألغراضإنروحية بل أغراضاانبهاىل جاجتمع أمهيةمن اجيب هلاماوتعطيهالدنيايف األغراضتشمل من هذه ابينم
.األمسىوهي األساسوهي ىلواأل
عند اترجع كلهالدنيال احوأإذ: إليهاجعة الرالدنيوية اواألخرويةس الناحل التحقيق مص"أامة  امبن خلدون يف تعريفه لإلال اق
.اآلخرةحل امبصارهاعتباىل ارع الشا

لذي الس اأودة هي السياحبة اهي ص–ق طالإلاوعلى احقاألمةلغربية مطلقة ، فاطية الدميقرايف األمةن سلطة إ: لث الثااألمر
.)2(هللالشريعة بدين اي مقيدة بهاإمنليست مطلقة واألمةسلطة اإلسالمولكن يف ... تلغيه أونون القاليت تضع ا–تنتخبه 

ن مثة أ"افق يف بينهماطع وتواط تقاك نقاحيث هنامان متاقضامتنامأيعين الاطية فهذالدميقراوماإلسالرق بني اك فوان هناكاذإو
حكم "لنكولن اعرفهاكماأطية الدميقراد بان يران كافكرباف ختالالاجه أوطية لكن الدميقراواإلسالمق كثرية بني اتفلالاجهأو
ن يفهم ألشعب ينبغي ان أء استثناية بالاإلسالملدولة ام ايف نظ-شكوال-ملعىن متمثل اافهذ"لشعب اجل امن لشعباسطةالشعب بوا

: عية معينة اجتماأوسية ادئ سيادة ،من وجود مباعار يقرن اصاطية مالدميقراد بان يران كاومل اشأوعلى حنو معني اإلسالميف 
ة احليالة حقوق معينة كحق اكفأوىل ذلك ،ااعية وماجتمالالة العداحتقق لعقيدة والفكر وانون وحرية القام امأة اواملسادئ امثل مب

أنحظ يالأننه ينبغي اغري ... اإلسالمحلقوق مكفولة يف ادئ متحققة ،وهذه املبان تلك أيف اضأيشك فال–شبه أالعمل وماحلرية واو
د العباهللا وامشتركة بني اهللا ، وقد تعترب حقوقاتعترب حقوق لطبيعي ، قد ختتلف فقد اأملنشاحلقوق من حيث  اىل هذه ااإلسالمنظرة 

لفطرة ، ولكن مع اأوهللا للوجود الذي وضعه انون القايف أاأو، األشياءيف األصلهي اأتقرر على أو،احقوقالاوقد تعترب نعم

)1982لعربية النهظة ار اد:بريوت (الفكر السياسي وتطوره يف اإلسالم،ل شرفحممد جال-
)1978،ملصريةات امعاجلار اد:سكندرية إلا(شخصيات ومذاهب: لفكر السياسي يف اإلسالم ا،ملعطي حممد ال شرف و علي عبد حممد جال-
)1973،لقلم ار اد: لكويت ا(م ،سالإلاسية يف السياحلرية ا،لفنجريامحد شوقي ا-

)1983،.]ن.د.د:[تونس (،الدميقراطية يف اإلسالم ،لك بن نيبام-
:ل اعمألاومن هذه **
)1988،معالإلات املية خلدمالعالشركة ا: خلرطوم ا(،نظرات يف الفقه السياسي،يبالتراهللا احسن عبد-
).]ن.ت.د[لعصرية الكتب ات امنشور: بريوت (راطيةالشورى وأثرها يف الدميق،ريانصألاحلميد العبد -
)66-65(.ص.بق صا، مرجع سمحاد)1(
)43–24(.ص..،صنفسه ملرجعا)2(
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تضمن له كل هذه اإلنسانإنحدة هي النتيجة وات والاحلاأوئص اخلصالنظرة يف طبيعة تلك اف يف ختالالاايؤثر هذكل ذلك ،ال
.)1("األمور

م انظإنديين يف حني حكم الأاأساسلغربية على اطية الدميقرال رفض والذي حاي اإلسالمسي السيالفكر اه يف اجتاك اهنأناكم
ملودودي ااألعلىأبولكبري الفقيه ائلني بذلك القابرز الوسطى ومن القرون اطية ايوقرطي لكنه خيتلف عن تاديين تيوقراإلسالمحلكم يف ا

إنيف ،ويضيةاإلسالملدولة ام اطية على نظالدميقراكلمة إطالقيصح فاليف شيءاإلسالمليست من أاطية الدميقرايقول عن "حيث 
طية التيوقران إئالالتحفظ قاىلارع ا، لكن يسي اإلسالمم النظالتعبري عن ايف األصدقطية هو التيوقراأواإلهليةحلكومة امصطلح 

س اخمصوصة ،يشرعون للندنةلساطبقة من اربأوفهي يف اكبريافختالا)  يةاإلسالمطية التيوقرا(اإلهليةحلكومة اختتلف عن ربيةواأل
هلي إلانون القاء اد متسترين ورلبالاأهلمة الوهيتهم على عأوضهم ويسلطون اغرأوأهواؤهمءت اشا،حسب مأنفسهممن عند انوناق
امرهأتستبد بفالاإلسالماء اليت  جاطية التيوقراأما،اإلهليةحلكومة ابانية منهالشيطاحلكومة اتسمى بأنحلكومة امثل هذه أجدرافم.

هللا اب اد يف كتوراوفق مام بشؤوالقياوأمرهالذين يتولون امة وهم املسلمني عادأيليت تكون يف اخ بل هي ياملشاأولسدنة اطبقة من 
.)2(وسنة رسوله
امنإواإلسالمميثل وهو الأخرىأحيانالركود اوأحيانالتطور ايعرف حيث اإلنساينالفكر كغريه من ي اإلسالملفكر اإن

ويؤكد ماإلساليف دعوته لتجديد فهم إقبالحل حممد الراين اكستالباعر الشالفيلسوف وان الدكتور هوفمارك اويش"لبشري الفكر اميثل 
ن القراقراءةأعادتىل ال دعوته ته من خالابايب يف كتالترالدكتور حسن اكده ا أماوهذ)3("يضعفخيبو والمتجدد الإشعاعن القراأن

ىل ذلك ايصل الاألمرحل لكن الصالسلف الدين وعن ج انه خروج عن ات حيث  فهم ذلك ادانتقالالعديد من اأثارامن جديد مم
ت العلم من معلوماإليهتوصل اكل مالعصور مستخدماعرب امتطورامتجددايكون فكرأنجيب ي اإلسالملفكر اأناقصود هنملاامنإو
.لعصورالتطور يف كل اكبة اجهزة حىت يتمكن من موأو

دة ان سيان يف ذلك يقولو: لسيد قطب ايل رد على الغزاف"ت الطاملغابأمساهمايل علىالغزالشيخ ايندرج رد طاراإلاويف هذ
حد ألالتشريع ليس ممنوحان حق هلية ، الاجلالتشريع هو نوع من السلطة والشعب مصدر ار اعتبان اهللا واكمية ارض مع حالشعب تتعا

عن ، فضالي اإلسالمم التزالارض مع اشرط وذلك يتعأوبغري قيد اطية تطلقهالدميقرات فاحلرياأما. لص هللا وحده اخللق وهو خامن 
. ن فقط الشيطاهللا وحزب اسوى حزب اإلسالمليس يف ابينماألحزابعدة تعدد اطية ترسي  قالدميقراد كبري واب لفسانه با
.)")4رمني املسلمني كافنجعل أ"فرق بيتهم نالقرااسق بينمافأوفر افرق بني مؤمن وكس حيث الالناي بني واطية تسالدميقراو

ء استثنالان غريه هو اوأصالجعل منه اإلعالميه ام لكن صدالعاي اإلسالمب اخلطاعلى اثل شذوذم ميلكالااهذاألخريويف 
طية حىت الدميقراقضية إزاءي اإلسالملتفكري اهج اة عن مناحلرص على تقدمي صورة مستوفاملوقف لوالاىل ذلك انشري أنان لناكا مو
.)5(لفكرات ذلك ارامن تياوحمدوداذان شاكام

ويف "افعة عنهات مداهاجتاك اهنأناطية كمائة للدميقروات مناهاجتاك ات حيث هنارالتيامتعدد ي اإلسالمسي السيالفكر اأنابيناوكم
معرفة اح ،وهو مل يعرفهاكفر برأوح امنكر صراأطية بالدميقراس حيكم على النابعض أنلغريب ا" ي والقرضالشيخ ال الصدد قااهذ

)42–41(.ص.بق ، صا،مرجع سمحاد )1(
45.صاملرجع نفسه ، )2(
15.صمرجع سابق ،،ن اهوفم)3(
35:ةيآلا،لقلما)4(
48.بق  صا،مرجع سمحاد )5(
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.)1("نالعنوالصورة والنظر عن ابغض ااىل لباوختلص اىل جوهرها،تنفذ جيدة
لرد يف ا،ولقد مت اإلسالممن صميم أاطية جيد الدميقرامل يف جوهر أملتاأنعلىحلديث اي اإلسالمسي ايلسالفكر اأدبياتتؤكد و
:ن ابتة بيقني وهي نوعاىل للخلق ثاهللا تعاكمية اح" أنساسأكمية هللا على احلات على من يتبنون فكرة اسباملناقع واملوالعديد من ا

تتبدل ليت الا، وحيكمه بسنته أقدارهلذي جيري فيه امره ملدير ألالكون املتصرف يف اهللا هو ان أكمية كونية قدرية ، مبعىن اح-1
معقب حلكمه هللا حيكم الاوأطرافهامن اننقصهضاألريت أنأنا،ايروملأو" ىل اء قوله تعاجامل يعرف ويف مثل هذامواعرف منهام

.)سيالسيا(أألمريلتشريعي القدري الالكوين احلكم اد به اهللا يران حكم أادر هناملتباب ، فاحلساوهو سريع 
لرسل ، اه هللا بابعث اليت جتلت فيمالتخيري ،وهي اواإللزاملنهي واواألمرلتكليف واكمية ا،وهي حأمريةتشريعية كميةاح-2

اديناإلسالمبواهللا ربامسلم رضي ايرفضهوهذه ال.م احلرال ، وحرم حلالاحل ائض والفرائع ،وفرض الشراشرع الكتب ،وانزل او
دئ اللحكم جيسد مبشكالارهاعتبابإليهايدعو إمناطية الدميقراىل الذي يدعو املسلم او. ورسوالاهللا عليه وسلم نبياومبحمد صلى 

وميكن .ملعصية اجلور ورفض امة واملنكر ومقالنهي عن املعروف وامر بألالنصيحة والشورى وار اقرإكم واحلار اختياسية يف السياسالماإل
كيد أتانني وهذالقواهي مصدر يةاإلسالملشريعة ان اواإلسالملدولة هو ادين أنينص على طية والدميقرايتمسك باجند دستورأن

ت الف قطعياتشريع خيأين أتؤكد على لدستورادة يف امإضافةوميكن العليالكلمة اان هلاكمية تشريعية واحأيهللا اكمية اعلى ح
.)2(تأسيساالاكيدأقع تالواطل وهي يف ابفهوالشرع
لعقل وان منطق أجيح ،لترالة ايف حابل يعتربهاينكرهنه الاللحقيقة فارامعياجيعل منهواليةكثراأليثق يف الاإلسالمن اكاذإو
لتصويت انتكلم عن املاننإحيث لعددية الكثرة اك من مرجح سوى اف وليس هنختالالالة ابد من مرجح يف حقع يقول الالواوالشرع

ب يف انتخالانتكلم عن وال.رية اختيالاايالقضاويف يةاإلسالمت اتمعاجيرى يف الذيب انتخالاملقبول نقصد ذلك اب انتخالاو
رية وليس اختيالاايالقضاتكون يف يةاإلسالمت اتمعات يف ابانتخالان أاهللا كماحل ااهللا وحترم ماحرم اليت حتل مافرة الكات اتمعا

مرهمأمن خلريةان تكون هلم أامرأهللا ورسوله اقضى إذاؤمنة ملوالن ملؤمن اكامو"اقشتهال ملناجمبتة حيث الالثالقطعية اايالقضايف 
قل " طل البان للحق والعدد ميزاجيعل كثرة النهاغلبية فألاخذ بان اواإلسالمن أاكم)3("امبينهللا ورسوله فقد ضل ضلالاومن يعص 

.)4("نلعلكم  تفلحواأللبابيلأوبهللا ااتقوافخلبيثاكثرة أعجبكلطيب ولو اخلبيث وايستوي ال
أن نلجأميكن لثبوت والانية ظاياهي قضواالجتهاديةايالقضاغلبية يف ألاحيث يؤخذ ب،ايالقضان منيز بني صنفني من أجيب اوهن

لو فريفض وأخلطاامأحد وأن مل يكن  معه إب وايكون للصوامنإلترجيح ان إ: ل اوقول من ق-"لثبوت اقطعية ايالقضاغلبية يف لأل
يقبل أوف ، خلالاحيتمل ع والالرتايقطع اصرحيابتاثانصالشرعاص عليهليت نااألموريصدق يف امنإئة املابن معه تسعة وتسعون اك
ن كنت وحدك احلق وافق اواعة ماجلما:لذي قيل فيه اوهو اقليل جدارضة وهذاملعا
ص من امنفالقوى منه ، اأورض مثله ايوجد له معأومن تفسري أكثرفيه نص حيتمل امأونص فيه ، الادية ، مماجتهالاايالقضاامأ
امينع منهامالشرعملسلمون ومل يوجد يف اء ومنهم لعقالااهارتضالبشر واالتصويت ، لذلك عرفهاف وخلالاىل مرجع حيسم به اللجوء ا

49.ابق، ص،مرجع سمحاد  )1(
)58-56( .ص.،صنفسه ملرجعا)2(
36: ة يآلاب ، احزألا)3(
)243:،اآليةلبقرةا.17:،اآليةهود.63:،اآليةلعنكبوتا.187:،اآليةفاعرألا.103:،اآليةيوسف.116:،اآليةمانعألا: ية كثرألات آيا(
100:ةيآل،ائدة املا)4(

بعداثنني الاحد وهو من الوان مع الشيطان إ" حلديث اويف 
.الفتكماخا على مشورة ماجتمعتمالو " يب بكر وعمر ل ألاهللا عليه وسلم قالنيب صلى ان أوقد ثبت 

ىل اهللا تعالتبليغ عن التشريع وال اعن جمام ذلك بعيداداهللا عليه وسلم مالنيب صلى ان هو صوت ان كا، واحداوان صوتان صوتني يرجحأأي
.كرب منهمألالعدد امتهم واس وعالناعظم يعين مجهور ألاد السواعه واتبإمر بألاو"عظم ألاد السواب"لتنويه احلديث اوقد ثبت يف 
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.)1(ايؤيدهابق مالسوالنصوص وابل وجد يف 
لغريب يف الفكر امع الإلوجود امل تعرف اإونيني  اليونالدي مقبوالاسياسياماطية مل تكن نظالدميقران أان بيناسبق واكم

من عشر الثالقرن ايف الإته اله مرتكزاسياسياماطية نظالدميقراومل تصبح األمةدة ارإة واواملساسفة للحرية ولفالادعاحيث ,لتنويراعصر 
نشغل ضمن ا,سيامي سيسالإفكر رة وظهور اوحضاديناإلسالمعرفت ظهور " لتنوير اىل عصر اين اليونالعهد الفترة من ا، هذه 

حلل اهل ألشورى ، والعقل ؟ ومفهوم ابالشرعقة م دنيوي ؟ وعالأهل هي ديين ) فة خلالا(سي السيام النظابطبيعة ىخرأت اماهتما
يحة ملبات الاحلاهي ام ومامألان ختلع أمة وهل حيق لألكمية هللا احلالقول بات والسلطامصدر األمةن القول باقض بني التنالعقد ومدى او

.)2("جلميع اىل حل يرضي التوصل اليوم دون احىت امدل حمتازاش ماوهو نق.خلالذلك 
نب اوجواطع بينهمالتقاطن اوحتديد مواإلسالمطية بالدميقراقة ز عالابرملفكرين إلادة مع بعض ات جالواك حمانت هناك

ي اإلسالمملفكر الك بن نيب الة مواهي حم,سةالدرالبحث وايف احقهاى هلطعوياليهإر ايشاليت قلمات الواحملابرز هذه أو. ف ختالالا
" ملتمثلة يف اوفهمي هويد األستاذاليهإر اشأليت اة حظالملاايتضح لنابقاسابينال مومن خالامعتربافكرياثاترك ترلذيائري اجلزا

فية الثقاملنظومة ار ومجلة افكألاهيم واملفاخلية يف الدالنقدية ات اجعاملرالعشرين يدل على القرن ات  من السبعينياطية منذ الدميقراطرح 
.)3("ملسلمنياسية عند السيالفكرية النظرة اسية وتغري يف السيالرؤية ايكشف عن حتول يف ا،ميةاإلسالمت اعاجلماعند بعض 

ادانه ميتلك زارغم ,ياإلسالمتمع امن ختلف اقالنطارية احلضالفكرية اايالقضالعديد من الك بن نيب يف اماألستاذلقد حبث 
لعلة من جهة اح يبحث عن امل فرالعااىل هذالذنب كمثقف ينتمي الشعور باحرك فيه اقض ممالتنااذاألستاذشعر او هلذاعظيمافكري

ن ال له بعنوال مقمن خالاجلهاحيث عة،طيالدميقرانذكر قضية األستاذاهلواليت تناايالقضامن بني و.نيةاء من جهة ثالدواووصف 
ليت تشكل املوضوع، و املتعلقة باو اهلواليت تنانب اجلواو ايالقضاهمأاحيث نطرح هن" تمالأت"به ايف كت, )4("اإلسالمطية يف الدميقرا"

.طيةاللدميقري اإلسالممفهومهايف جمموعه
:اإلسالمطية يف الدميقراصولأ

نه طرح اجد موفقة من حيث اأة نعتقد ياو هي بداإلسالمطية و الدميقراقة بني لعالاحبثه من يف األستاذنطلق القد 
امنإملقتنع و احد تسليم اانه يتضمن مسلمة مل يسلم أدة باتشعر عطية الالدميقرا,اكهذانانقدم عنواحيثماننإ:"ل اقذإ,ليةاشكإلا

 طية؟ الدميقراهي ام: دلة املعاىل تعريف طريف الينتقل بعد ذلك ,)5("لغربيةارة احلضااعلينلذي فرضته العرف ارة ياملساخضوعانسلم

)59-58(.ص.بق ،صا،مرجع سمحاد)1(
260. ، ص،مرجع سابق برش أ)2(
63.بق ،صا،مرجع سمحاد )3(
)74- 63(.ص.بق ، صامرجع س، تمالأت،بن نيب )4(
65.،صبقارجع سامل)5(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


60

.)1("اإلنسانسلطة "اأيستلزم الشعب مماسلطة ر هي اختصاطية بالدميقراأنعميق بعد حتليل خريألا؟  ليتوصل يف اإلسالمهو او م
.لبيتام وحج الصياة و الزكاءادأة و لصالام بالقياهللا وحده و ابناميألاخلمسة وهي انه اركأباإلسالمعرف اكم

سي يفيد جممله تقرير ازنة بني مفهوم سياوجه موأي":ءل  فيقولاحث يتسالبااهلواليت سيتناليةاشكإلامدى خطورة زابروإل
يف أوم النظااهللا يف هذاىل سلطة ااإلنسانضوع فيزيقي يفيد جممله تقرير خاعي معني و بني مفهوم ميتاجتمام ايف نظاإلنسانسلطة 
عد ايف تبالصورية تزيد طبعاقضة املنا"هذه نأليت تتمثل يف املطروحة و اليةاشكإلامهيةأحث عن الباايكشف لناو هن,)2("غريه؟ 

رنة املقا"أنكيده علىأل تن خالملعىن مافهمي هويد نفس أكدوقد ,)3("ابينهماليت نريد عقدهازنة املواملصطلحني و يف صعوبة ا
طية الدميقرام ومالاقهم ومعخالأس والنات ادادئ تنظيم عبالة تتضمن مبالذي هو دين ورسااإلسالمملنهجية بني احية النامتعذرة من 

بلة املقادد تلك ل يف سايقأنلذي ميكن الكثري اك ابية ،نعم هناجيإلالقيم العديد من ان حممل باركة وعنوالية للمشام للحكم واليت هي نظا
طية جزء من مشروع الدميقرااص بينماخلاري احلضامشروعه اإلسالمأنر اعتباباضحايكون وأنري للقضية ينبغي احلضالبعد ا، لكن 

.)4("ر ياري مغاحض
قة بني لعالادلة اضي يف حتليل معالرياسلوبألايستخدم نأدارألك بن نيب اماألستاذنألطرح يبدو اال هذو من خال

ك اهننإهر يعرب عن الظاأوقع الوان ال,جعالتران بالربهايستخدم نأدارأنه انقول نأمة نستطيع ا، وبصفة عاإلسالمطية و الدميقرا
أنعلى فهمي هويد األستاذكد أاهلذ.حقيقيةالظاهرية وغري أي.لصوريةاقضة املناو قد عرب عن ذلك باإلسالمطية و الدميقرابني اقضاتن

ينظر الاننالبعض يف زماطية عند الدميقرا" :أنحيث يقول اإلسالمطية وليس الدميقراملسلمني من الصوري يعرب عن موقف اقض التنااهذ
لذل القهر وارس اكرمز ملشروع غريب ماإمنلتعددية وغري ذلك فحسب ، واسية والسياركة املشاحلرية وام للحكم يقوم على اكنظإليها
ء النب هؤالاطية من جالدميقراإنكارن اومن مث ف. م ساللإلا هراء ظاعداألقلعلى ,اإلعالميبه املسلمني ويعكس خطالعرب واحبق 

كرة الذاملستقر يف ات اعانطبالانت اكاوهكذ.. لذي متثلهارفض للمشروع األمرولكنه يف حقيقة االذاره رفضاعتباحيمل بأنينبغي 
.)5(".جلملة الغريب وهي سلبية يف املشروع ات امفردحول خمتلفيةاإلسالم

أو,ياإلسالمسي السيام النظات اصفاهي مواملتمثل يف ماجلوهري وال افهمي هويد وطرحه للسؤاألستاذسة ال درلكن من خال
وذلك من ي اإلسالممالنظاطية يف الدميقرات اصفاملوانستشف بعض أننستطيع ,؟اإلسالمايتصورهالدولة كمات اصفاهي موام

:ملتمثلة يف اوي اإلسالمم اهويد للنظاألستاذاليت حددهالستة ائص اخلصال خال
.مةة لأليلوالا-1"

ب يف اخلطالسلطة فقط فاوليس األمةمة ،من مسؤولية العاحل املصاة ياورعالدنيارة الدين وعمامة اقإف"مسئولتمع مكلف وا-2
)6("...لقسطامني باقواكونوامنوالذين ااهأيي(ن القرا

)7(" ..لديناه يف اكرإل" حلرية حق للجميع ا-3

كم اخلقنانإس النااهأيي" لكرمي ان القراحد  ويف اوأباكمن أوالأحد ان ربكم وأوالأع الودايف خطبة : س الناة بني اواملسا-4
".أنثىمن ذكر و

.لعزيزاملؤمنني عمر بن عبد اأمريذمة يف عهد أهلاعتربواوس اوبئةالصانأحيث ملختلف له شريعته ااآلخر-5

67.صابق ، مرجع س، تمالأت،بن نيب )1(
67.نفسه ،صاملرجع)2(
67.نفسه، صاملرجع)3(
17.ص،بقامرجع سمحاد ،)4(
)20–18( .ص.صنفسه ،جعاملر)5(
104: وآل عمران ،اآلية2و1:و املائدة ،األيتان135:ةياآل،البقرة)6(
107:واإلسراء ،اآلية 29والكهف، اآلية 256البقرة ،األية)7(
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ن العمراد اهو مؤذن بفسئر فقط ،والالكبات واملنكراكرب اليس من ي اإلسالملفقه الظلم يف اف" جبة امته ووالظلم حمرم ومقا-6
ففي ,لنبوةالة والرساليت هي هدف العدل اك لقيمة انتهاهللا ،وان على حق اوذلك عدوابن خلدون ولكنه قبل هذال اقاكم,فقط

لظلم امة واك حتريض على مقابل هن.." تظاملوافالالظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماحرمت إيندي اعباي" لقدسي احلديث ا
... ئر ان جاد كلمة حق عند سلطاجلهاأفضلحلديث امة ففي واملقالتلك ،انونية معترف اوشرعية ق

أصحابنامن األعظمجلمهور ال اق" ر اختيالار من يقع عليه استمرشرط الاهار ،ورضاختيالاحبة امة فهي صة لأليلوالا-7
.األمةر من اختيالا)سة الرئاأواإلمامة(اطريق ثبوأنرج اخلواملعتزلة واومن ) لسنة اأهلملقصود ا(
ملشرفة عليه اوهي –ملبتدئة له العقد وفسخه فهي اء اإأي، *عزلها،وهلاإلمامر اتيخاحق اهلامة ،وحدهالعاسة الرئاحبة اصاألمةف

.)1("فيه لواألحلق احبة اوص
ن يكون ألك بن نيب اماألستاذدارأاو ملهو جوهر الدميقراطية اإلسالمهذه تبني أن ي اإلسالمإن خصائص النظام السياسي 

عمل اقض صوري و من هنايعطيه من تنارغم م,قعالواق من نطالالاباتية وجد نفسه ملزمالذات التفسرياعن ايف حتليله بعيداموضوعي
، اإلسالمطية و الدميقرابني اضمنيافقاك تواهننأىل اخريألالصوري ليصل يف اقض التناحيث ينطلق من ,جعالتران بالربهام استخداعلى 

:تمثلة يف مجلة من العناصر واملوذلك من خالل حتليله اىل
:طي الدميقرالشعور ا

ليهااىل حتديد اينتقل نية ،امن جهة ثاإلسالمطية من جهة والدميقراملتمثلة يف اودلةاملعاطريف األستاذن حدد أبعد 
:ث وجوه طية من ثالالدميقراىلإننظر نأجيب نه ايقول ذإ,)تاملتغريا(
.انألاحنو اشعوراطية بوصفهالدميقرا-1
.خرينآلاحنو اشعوراطية بوصفهالدميقرا-2
.)2(" لفردالشعور يف االتكوين و تنمية هذ: لضروريةاسية السياعية اجتمالالشروط اجمموعة اطية بوصفهالدميقرا-3

تاياناإلنسفة معينة و تتويج حلركة اصة ثقبل هي خال,لطبيعة ات ليست من وضع املتغرياهذه نإخريألايف األستاذو يؤكد 
من ,ئقةالفاو بعد نظره وقدرته األستاذنكتشف عبقرية او من هن،)3(" خرين، تقديره لنفسه و تقديره لآلاإلنسانو تقدير جديد لقيمة 

لروحية اجلوهرية اخلية الدات اقلعالاللبحث عن رافكألامل اىل عااقض صورياملتناقع الوانشعر من نأدون اينتقل بننأدارأنه احيث 
حلق بل يؤكده و يشهد عليه و لكن اقض اينحلق الاحق و اكليهمنأمن اقنطالابق التطافق بل والتواحيث اإلسالمطية و الدميقرابني

يستمد اهللا ورسوله ، وهو هلذاحبسب شريعة ارة شؤوادإلدين ويف امورأيف انه وكيل عنهخللفية ،ألاالامة وحدهألادة هو السيان مصدر إ" لصدد ااكد حممد يوسف موسى يف هذأوقد *
ملوكل ادة هو السيان يكون مصدر أملنطقافيكون من .يوجب عزله ا جد مإن وارهاختيابالذي وليه عنهاملنصب اء بل حق عزله من اسأن إحق نصحه وتوجيهه وتقوميه ا، وهلانه منهاسلط

. لوكيل ائب الناصل ، الألا
أوجري أيل كالوارس ا،ميامة وحدهدة حق لألالسياعترب تلك ادة بل السياحب حق يف ايل صالوامل يعترب اإلسالمي لفقه ان إلصدد االدستوري يف هذانون القاذ استأن خليل اذكر عثماومم

.لذلكن وجدت مربرإعزله اذا، فيمكنهاوكيل عنه
يل أوملمثلة يف امة ألانه من اخلليفة يستمد سلطان ة حكومة دستورية الأيمن العلياسة الريانة امية مكسالإلاحلكومة امن انتهامكالعلياسة الريا"ن أىل اف ب خالالوهالشيخ عبد اوقد ذهب 

.بب يوجبهخلليفة لسامة خلع ن لألأملسلمني اء احلهم ولذلك قرر علمان على ثقتهم به ونظره يف مصالسلطااء هذالعقد ، ويعتمد يف بقاحلل وا
ر استمراهلي وإلالتفويض اء ادعالذي يقترن بالغربية ،التجربة ائد يف الساملفهوم اىل سلطة دينية بااحيوهلم السالإلابشريعة امهالتزامة ، وألانتحدث عن سلطة مدنية منتخبة من ممثلي اذإحنن -
.لاحأيللسلطة بلقيم  وليس مصدر انون والقالدين فيه مصدر اذ يظل إلسلطة ، ار احتكا

اخوهلاهم كمعالأنف ااملسلمني ويقرع ادىن هللا ألاالشر وهي سلطة خوهلالتنفري من اخلري واىل الدعوة احلسنة واة املوعظم سلطة دينية سوى سلطة سالإلاليس يف " ل حممد عبده اوق–
." هم ادنأمن ال اوهم يتنعالأل
.مية سالإلالشريعة امة للشورى يف اجة لنظرية عافة فنحن يف حخلالاىل نظرية الصنهوري اق الرزان قد تطر عبد اكاذإو

)24–23.(ص.ص،بقاد ، مرجع سانظر محات املعلوماملزيد من 
)23- 22.. (ص.صبق ،امرجع س،محاد )1(
68.ص،،مرجع سابق تمالأت،بن نيب )2(
69.صاملرجع نفسه،)3(
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أو,فقطامركباطية ليست مصطلحالدميقرانأرجية ليصل يف حبثه اخلاهر املظاال,جلوهريةااخلفية وتاقلعالايبحث يف نأع استطاملن 
-DEMOS(ملركب املصطلح امن اقنطالاطية اهيم للدميقراقيل من مفاكل منأيؤكد او هن،تمع اخل السلطة داتنظيم وسيلة لاأ

KRATOS(,إ...حريةارهاعتباىل اوصوال...سيةاره عملية سياعتباىلإأطية من حيث الدميقرامل تعرب عن حقيقة اذإ, شعور ا
ب اك من يعرب عن غياو هن. ).1("اإلنسانملزدوج لقيمة التقدير االقرون و هلذاحلركة عرب اتيجة هلذه طي هو نالدميقرالشعور اف: "يقول 

يتجلى يف عدم حرص بعض اعلى حنو ماات ذاملؤسساخل السلبية داسية و تظهر السيالسلبية ا"ء العريب بداتمع الشعور يف ااهذ
لذي يعوق  امرألات، اقشان من منالربملاخل ار دايثاركة فيماملشالبعض عن او عزوف م انتظانية بالربملات اجللساب على حضور النوا
.)2("سيةالسيافة الثقاسي و بالسيالوعي الشعور بااعرب عن هذامل كمالكالوجه امه على املهءهادأ

حة حيث ا، بل يعرب عن ذلك صرخرينآلالشعور حنو او انألالشعور حنو ابابقاسليهإراشأاملزدوج مالتقدير اباألستاذو يقصد 
لوسط احلد ا"نه ألشعور كمصطلح نفسي بااهذاخر مث يعرف لنك تقدير للنفس و لآلافهن. )3("خرينتقديره لنفسه و تقديره لآل: "يقول

لذي يعرب عن النقيض احية و املسكني من نالعبد املعرب عن نفسية و شعور النقيض اخر لنسبة لآلاباميثل نقيضاحد منهمابني طرفني كل و
.)4("خرىأحية املستبد من ناملستعبد انفسية و شعور 

افهذ,)5("داستعبالافية العبودية و نافية ان"ابني نقيضني و مهاطيباطية شعورالدميقراجيعل من نأل واقد حاألستاذن اكاذإو 
لذي تتمثل فيه قيم اجلديد ااإلنسانأيحلر ااإلنسانملتمثلة يف افضيلة بني رذيلتني واأطية كالدميقراجيعل من خرآشعور ايبعث فين

.اامالتزاطية والدميقرا
:اإلسالمطية و الدميقرابني اإلنسان

و اإلسالمقة كل من فق ينتقل ليبحث يف عالالتواف و ختالالامن حيث اإلسالمطية بالدميقراقة يف عالاألستاذحبث نأبعد 
عية اجتماسية و ان يتمثل يف حقوق سيانسلإلاطية متنح تقديرالدميقرانأاألستاذيؤكد حيث ,لقضيةاساسأو هو اناإلنسطية بالدميقرا

هللا يف اله اليت مينحهالقيمة ااأل,عيةاجتماسية واقيمة تفوق كل قيمة سياإلنسانمينح اإلسالمنإىل اخريألادية ليتوصل يف اقتصاو 
.)6(..." دم ابنِي امنولَقَد كَر" ن القرا

ة أير اعتباخيرج بنتيجة تتمثل يف ,)7("لفردازم يف نفس لالاللتغيري األساسيلشرط ا" ارمهاعتبالتكرمي واو بعد حتليله للتقدير و 
يةاإلسالمطية الدميقرانأاألستاذكدأو قد )8("األخرىطية الدميقراذج النماكل ز عناطي ميتانزلت لتصدير دستور دميقراأوك"لتكرميا

قية و قد عرب عن خالأملسلم من قيم روحية و اتغرسه يف نفس اطي مبالدميقرافية للشعور املنات الرتعان ضد انسرة عن حتصني لإلاهي عب
مه وابل جتعله يققيخللاف احنرالامن اإلنسانلقيم حتمي ان أحيث جند  ,ةيالوقالتطعيم يتمثل يف القيم و الشبه بني التطعيم ووجه اذلك ب

ضامرألابعض مة وامن حيث أنه ميكن اجلسم من مقاإلنسانلتطعيم حيمي ويقي ان أاد، كماستعبالالقبول بامتنعه من ايطغى كمفال,
.ملعدية اوملتوقعةا

متنح اإفئكيةالملاأوية نالعلماطية الدميقراامأ":نية حيث يقولالعلماطية الدميقرالغربية باطية الدميقراعن األستاذلقد عرب 
ن جيعل الامأو...فع معينة ات ملنامرايكون ضحية مؤنأامإفهو : مرين تتركه عرضة ألات و لكنهانالضماحلقوق و االأواإلنسان

69.رجع سابق ،ص،متأمالتبن نيب ، .).1(
بتصرف78.ص)1985،لعربيةالوحدة ات اسادرمركز:بريوت (،لعريباملستقبل ا"طية الدميقرازمة أسية و السيافة الثقا" ملتويف ،ال اكم)2(
69.،مرجع سابق صتأمالتبن نيب ، .)3(
70.صاملرجع نفسه،)4(
70.نفس،صاملرجع )5(
70:ة آليا،ء اسرإلا)6(
77.بق، صا، مرجع ست مالأت،بن نيب)7(
77.صنفسه، ملرجعا)8(
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لعبودية اية وايف هاإلنسانيقع كي ال":جزين اقد وضع حاإلسالمنأاضأياألستاذيؤكد او هن. )1(" توريةاخرين حتت ثقل ديكتآلا
.)2("ليتنيالتاتني آلاىل ارة اشإلان بان مذكوراجزاحلان اد و هذاستعبالاية واهأو

.)3("قبةُ للْمتقني الْعاوادافَساولَضرألافي ايرِيدونَ علُواللَّذين لَانجعلُهرةخآلار الداتلْك " :د هياستعبالاليت حترم اة يآلاف
نفُِسهِم ألمي ائكَةُ ظَالْملَاهم الَّذين توفَّانإ" :لعبودية فهو مذكور يف قوله عز و جلاية والذي حيفظه من هاخر آلاجز احلاامأ

َءت اهم جهنم وساأولَئك مأوفَافيهاجِرواتهفَ. سعةًاللَّه وارض الَم تكُن ا: الُواقَ. رضِألامستضعفني في اكُن: الُوافيم كُنتم؟ قَ: الُواقَ
ريصاالإ. ام نم نيفعضتسالْمجالرالِ وسالناِء ولَالْوِلْد الانيلَةً وونَ حيعطتسبِيلًيونَ سدتهى أوفَ. ايسع كالَئ كَأللَّهو مهنع فُوعانَ انْ ي للَّه

عافُو4(" اغَفُور(.
ن يعيش يف أملسلم ارفض نأيعين امم,لعبوديةاد حرم استعبالاحرم اكماإلسالمن أن نقول أتقدم نستطيع ال ممن خال

" ... لقدسي احلديث اىل يف القوله تعاداستناس النايستعبد ن الأجيب عليه اكم,اضأيجب عليه اهو وامنإفحسب والعبودية ليس حقا
ايبي اعإد تمري حانمرحم كُمنيب هلْتعجفِْسي ولَى نع ظَافَلَالظُّلْمواتلفكر ايف صيالأألظلم مبدان دفع اكاو من هن.)5(..."الَم

لْعزةُ اوللَّه ":يف قولهبصفته مسلمخرىأن من جهة وقيمة انسإله قيمة كنأحبيث ,سالناملسلم يتميز عن غريه من انأاكم.ي اإلسالم
 نلَكو نِنيمؤلْملو هولسرلاونلَالْم نيقونَافلَمع6(" ي(.

ن لفرد الاعلى ائماتركز دالتغيري حيث جندهايف يةاإلسالمستراتيجية إلاحظ لك بن نيب نالاماألستاذل حبث من خالاننإاكم
بِقَومٍ حتى ايغير ماللَّه لَانَّ إ"... ملتمثل يفاهلي و الانون اللقالنفوس طبقائم يف يتصور دون تغيري مالالتمع اكل تغيري حقيقي يف 

لرسول ارجي حيث يؤكد اخلالتنظيمي انب اجلامل اأيعين لفرد الاعلى يةاإلسالمستراتيجية إلام ان قيأو.)7(..."نفُِسهِمأبِامايغيرو
ستراتيجية إلااليت تقوم عليهاعدة القالفرد ميثل ان أن نقول أذلك ميكن وب. لسفرائد يف ام على ضرورة تنصيب قلسالاة و لصالاليه ع

"ئلالرساجمموعة "يف البنأيؤكد حسن طارإلاالتغيري و يف هذايف يةاإلسالم
ملسلمالبيت او ملسلم      الفرد احنن نريد                      "

)8("ملسلمةاحلكومة املسلم        والشعب او

ميثله من اوم(رجي اخلاحمليط اب) دئ و قيماميثله من مباو م(ملسلم اقة جد وثيقة بني ضمري ك عالان هنالقول بااننامكإوعليه فب
اوهذنظمةأحييط به من الفرد و ماناأميثر بني أثري و تأقة تك عالان هنان نقول بأنستطيع اوذ) .ديةاقتصاسية واعية وسياجتمانظمةأ
:يلالتالنموذج ايعرب عنه ام

77.ص،مرجع سابق ،ت مالأت،بن نيب )1(
78. ، صنفسهملرجعا)2(
83:ةيآل،القصص ا)3(
99-97: ةيآل،اء النسا)4(
1994.ص)]ن.ت.د[ملصري، اب الكتار اد:القاهرة(،قيالباد عبد احتقيق حممد فؤ،بع الرالد ا، صحيح مسلم:بوريالنيسالقشريي اج احلجاحلسن بن ايبأمسلم )5(
8:ةيآلا،فقوناملنا)6(
11:ةيآلا،لرعدا)7(
13.ص)]ن.ت.د[اب، مكتبة رح: ئر اجلزا(،لوألاجلزء ا،البنألشهيد حسن امامإلائل ارس، البنأحسن )8(
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)1(" ناميألام علـى النـظاثيــر أت"

لــــــــدولــياملـــركــــــــزا
سـيالـــســيــــامالــــنــظـــــا

دياقــتـــــصــالامالــــنــظـــــا
عــــياجـتـمـالامالــــنــظـــــا

8.،ص) .]ن.ت.د[،لكتب امل اع: .]ن.م.د[(.ةاألساسييةاإلسالملنظم ا،ل وصفيامصطفى كم: ملصدر ا

يعرب اك حميط دويل و هو مافهن. ت و بصفة تدرجييةاثريأم معرض لعدة تملسلالفرد اناأمينأحظ لنموذج نالاال هذمن خال
م على النظااري هذثأخلية للدول و لكن درجة تالداسية السيااألنظمةثري كبري على ألدويل له تام النظااهذ.جلديدالدويل ام النظاليوم باعنه 

.خليةالدادية اقتصالااألنظمةسية ينعكس على السيااألنظمةى لدويل علام النظاأثريتنأاكم. خرىأىل الدول ختتلف من دولة ا
طية الدميقراج انتهالدول العديد من اعلى لدويل البنك اولدويلالنقد اصندوق صة الدولية وخبالتمويل ات ات مؤسسلقد فرض

ت حلصول على قروض وتسهيالاوادف جدولة ديولسوق، اد اقتصايعرف باماألنظمةفرض على نفس اسي كمالسياملستوى اعلى 
ن ابل ،فاملقابأنالإفية الشفانون والقادة اوسياإلنسانئل مثل حقوق ات تشدد على مساملؤسساهذه إنر اعتبادية ،وذلك باقتصا

لدوليني البنكالدويل والنقد ات صندوق احبسب وصفاملعنية لتنفيذهالنظم اضطرت اليت اهليكلي التكييف ادي واقتصالالتثبيت ات اساسي
لة وتدهور البطاد حدة  ياىل تزاأدتلدول حيث اعية يف اجتمالاوديةاقتصالاضاعواأللسلبية يف ااأثريأتان هلاقد كاوبضغوط منهم

لدعم على اختفيض أوإلغاءمج ات وبراساسيإنلدخل حيث اء وحمدودي الفقراصة اطنني وخباملواسعة من ات واعامستوى معيشة قط
عاضوألاثري كبري على أتان هلادية كاقتصالاسية و السيات التغرياوكل هذه لسوق   ات اباضطرايسمى باىل ماأدىامماغريهلسلع وا
ء اختفالبخل وات سيئة كاداعية و ظهور عاجتمالاتافآلار انتشالفقر و ادة اىل زيالوضع ااهذدىألدول حيث اخل اعية داجتمالا
.دية على تفكريهاملالرتعة او تسلطت نهاأميلفرد حيث ضعف اناأميس على انعكاله ن اكالكرم و كل هذات كاداع

ة ام حيانظاإلسالمن أايتبني لنالفرد ممام باهتمالات التغيري و مربرايف يةاإلسالمستراتيجية ملفسر لإلالنموذج و اال هذمن خال
دية و اقتصالاسية و السيات اطالنشال هللا من خالايعبد نأبد الذإط ملسجد فقانه يف اأمييعيش بنأميكن ملسلم الا" ن افاو ذ

8.،ص) .]ن.ت.د[،الكتب مل اع: .]ن.م.د[(،ةاألساسيميةسالإلالنظم ا،ل وصفيامصطفى كم)1(
حدهم، ايؤمرون . فرونالقوم يسايف : باد، باجلهاب ايف كت36.، ص2607حلديث ارقم )]ن.ت.د[لفكر، ،ار اد: نالبن( ،دواديبأسنن ،)ينالسجشاشعث ألاد بن واو دأب(ن اسليم*
."حدهمايؤمروالفثة يف سفر خرج ثالاإذ: "لاهللا عليه وسلم قاهللا صلى ان رسول أهللا عنه اخلذري رضي ايب سعيد أن حلميد، عان عبد يالدلث، حتقيق حممد حمي الثاجلزء اين الثالد ا

اإلميــــان
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و . "تاللمؤسساليت تعطيهامهيةألاتعطيه نفس الاإلفرد فاهتمت بان إلتغيري و الغربية يف استراتيجية إلان ابل فاملقا، و يف )1("فيةالثقا
)2(" طية الدميقراساسألفضيلة هي انإل منتسكيو ات و قد قادالعاص يفاو بشكل خاأت املؤسساتقتصر على طية الالدميقراعليه ف

ىل ذلك افهمي هويد قد تطرق األستاذن أجند ي اإلسالملفكر النظرية يف احية الناطية من الدميقرانة امعرفة مكأردنااموإذا
تمع اسي يف السيام النظامة اقإلية اشكإن أعلى ستاذاأليؤكد ل"لنموذجياق طالإلاملبدئي والتقييد اية بني اإلسالملدولة ا"ن احتت عنو
ليت اهيم املفاية من اإلسالملدولة اومفهوم "ية،اإلسالملدولة اختلفت حول  مفهوم االيت ملالفكرية للنخبة اخللفية اىل اتعود ي اإلسالم

ر استنكاحية وامل من نايد كأيحت بني توارضة تراقف متعاستقطبت مواسية ،والسيالعلمية وائر الدوام اهتماخرية ألانة وآلازت يف اح
م انقساهرة يف الظاوتتجلى هذه األمةانيهاليت تعايف الثقاج ازدوالاهرة اىل ظالفكري اذب التجالة اخرى ، وتعود حأحية امل من ناش
:ىل جبهتني تتمثل يف امة لفكرية لألادة القيا

لرؤية اس عميق بقصور احسإنية واميإلالة اصألاعلى شعور قوي بءتمد موقف هؤالويعي اإلسالميف الثقاملوروث اة ايف مح: امهالأو
.لغربيةا
.لبشرية الية الفعالتقين وحتقيق ادي واملالتقدم ار اكبة قطارمة يف مواىل رغبة عالغربية ويستند موقفهم اثة احلدار انصأيف : انيهماث

ين يف نبذ الثالفريق ايرى حد وألالنموذج اره اعتباوي اإلسالمم ارخيي للنظالتاسي السيالنموذج اء احيإل على وألالفريق اففي حني يصر 
صد مث املقام استلهادئ واملباباستيعاحسن هو ألاصر واملعااإلنسانت مثل حلل مشكالألالبديل الغربية التنظيم ال اشكأضي وتبين املا
)3(."هنةالرااألمةت ملشكالحلق ويستجيبادئ افق ومباري يتواغة منوذج حضاد لصياجتهالا

ات عديدة هلاراك تياسي فقط بل هنالسيااإلسالميعرف بامأوي اإلسالمه اجتالامل يكن حيتوي على ي اإلسالمتمع ان إ
فة ت خمتلات عديدة وتصنيفاهاجتاك انت هناص ولقد كاسي بوجه خالسياصالحإلاه ام وجتابوجه عطية الدميقراء ازإقف خمتلفة امو

ىل ا" ب ازمة وتفكيك للخطحتليل لال:ت افالثقار اطية وحوالدميقرا" ن اب له بعنوايف كتسنيلسيد يا،وقد تطرق سية السيات اللحرك
:يل التالنحو اعلى اردهأوليت العريب وامل العاسي يف السياصالحإلات اباهم خطأ

ملصري ا"لوفد احزب "لشمول اسك والتماكرب من العمق ،وبقدر اكرب من انه متيز بدرجة ا: يل الليرباب اخلطا-
.)4(.لقومي اري اليساب اخلطا-

فية الثقانب اجلواكذلك يف اإمنسي فقط والسيانب اجلالقومي ، ليس يف اري اليسايل والليرباهني اجتالات عميقة بني افختالاك اوهن
نه السيد يسني  يف احسب اويتفق،تمع اء وليست مسؤولية الفقرالفقر مسؤولية ان إيل الليربار التياحيث يعترب  ،دية اقتصالاصة اوخ

ت ملشكالاعقد اء ،ميثل مشكلة من استثنالعريب كله وبالاتمع اسي ،على صعيد السيااإلسالمر ان صعود تيأك من شك يف اليس هن
ليت اواالجتاهاتملختلف اليت يوجههات ادانتقالاتب مجلة من الكاخري يستخلص ألاويف .لعريب اطي الدميقرالتحول اجه عملية اليت توا

حلقيقة ار احتكايف شرك فكرة اىل وقوعهادى أس شرعي اسأدرة على املباسيس أتنإ"لفكرية حيث يقول امطلقاابسبب اوقعت فيه
إم ،وهو اية بشكل عاإلسالمت اليت توجه للحركاة األساسيت ادانتقالاحد اجهة اعلى مواوعدم قدراحلقيقة دون غريهامتلك ا

.ةاملعتمدلوحيدة اءة القراهي ارهاعتبام بساللإلاءاوقران تفرض مفهومهأوتريد 
عملية أييف اإلنسانلفرد وادرة على حمورية املباكدت أايل عندمالليربار التياب من اقترالال واقد حأإلخواينب اخلطان اكاذإو-

ين اعلمأساسليون من الليرباينطلق اهني فبينماجتالابني أساسيرق اك فانه يظل هنإليون ،فالليربايه لذي يؤكد علاملوقف اية وهوإصالح

200.ص) 1990، لبعثار اد: قسنطينة (ىلولطبعة األا،ياإلسالملفكر اجتديد ،يبالتراحسن ) 1(
150.بق ،صامرجع س،ر ابيال)2(
)112-111(.ص.صمحاد ، مرجع سابق ، )3(
)95–93(.ص.ص،مرجع سابق، يسني )4(
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هو اإلنسانأنر اعتباديين على أساسمن اإلخواندية ينطلق اقتصالاسية والسيات احلرياوألتنموييلبعد التركيز على اأمهيةيقوم على 
)1(.رض ألات وامولسايف اهللا مالذي سخر له الكون احمور 

ن أت حيث اهاجتالالطرح من قبل خمتلف اك تعديل يف اهنأنأوت اباخلطاملتمثلة يف تطور اىل فكرة جوهرية واخري نشري  ألاويف 
اعلى ماءابناجتية عملهاسترإوتغيري اوتصورهات تعديل طرحهاهاجتالايفرض على خمتلف أحيانالدويل  اخلي وحىت الداسي السياقع الوا

لتنمية احتقيق أوتمع اس  لتطوير اسأكايعتمد عليهأنميكن ردة الات ارالشعاكما نؤكد أن.ت اقع من حتديالوااظروفهامتليه عليه
ن يتحقق ذلك يف أن كيف ميكن اهللا بدون بيامة مثل تطبيق شرع ات عاراعبفية ومن ذلك الثقاعية واجتمالادية واقتصسية ولالالسيا
إستراتيجيةغة رؤية الصياد عليهاعتمالاميكن  الليت ارية الشعامية عالإلاتالدعوافة يصبح من قبيل الثقاع واتمجالاسة والسياوداقتصالا

لدينية للوصول القومية وارية اليسالية والليربالرمسية وات اباخلطاب اصحأبني خمتلف ر ام حواتب على ضرورة قيالكاويؤكد .للمجتمع 
.مةاملستداملة للتنمية امتكإستراتيجيةغة رؤية الصياهنة متهيدالرات ملشكالاق على تشخيص اتفالادىن مناىل حد ا

ل من خالاإلسالمطية و الدميقراقض بني اتناللاىل اقض ليصلالتنانطلق من الك بن نيب اماألستاذن أن نقول أتقدم نستطيع ال ممن خال
ىل الشكل امن أي،طين الباملستوى اىل اهري الظاملستوى التحليل من اتفع مبستوى رامنهج حتليلي عملي و بطريقة منطقية حيث 

اعليهليت تقومااألسسمن انية و غريهالعلماخري بألااقة هذعالافماإلسالمتتفق مع اطية جوهريالدميقرانت اكاذإملضمون و ا
.دمالقالفصل اله يف واسنتناماطية ؟ وهذالدميقرا

)100-99(.ص.ص،مرجع سابق،  يسني )1(
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لثالثالفصل ا
طيةالدميقراسس أ

نيةالعلما:ل وألاملبحث اـ 

دةالسيا:ين الثاملبحث اـ 

لسلطةالشعب مصدر ا:لثالثاملبحث اـ 
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حبيث حتدد حبسب ،نسبية األسسن هذه أىل ارة اشإلاة دونام حياطية كنظالدميقرااليت تقوم عليهااألسسميكن حتديد ال
اد تكون نقيضالية تكالليرباملدرسة اطية يف الدميقران إبق الساملبحث ايف اوجدناو هلذ. طية الدميقراحث من الباموقف و مفهوم 

اءهاتربر عدا، ومن هناجديداراستعماطية اميقرلدالث تعترب الثامل العادية يف احألااألنظمةن أجند اكية كماشترالاملدرسة اطية يف اللدميقر
سف ولأل"نه احيث اطئ هلماك فهم خاهناإمنقضة للدين والية ليست منالليربانية والعلمان أك من يعترب ان هنإبل .اديتهاحألتتمسك ب

نه امبعىن ادينيالاره  مفهوماعتباباناحيأنه فهم اية ،حيث اإلسالملعربية واط اسوألالعديد من ايف نية مسعة سيئة العلماح صطالاكتسب ا
ىل أوب انية ،ومن بالعلمالتني حتريف وتشويه ملعىن احلامر يف ألاو.به ان لنأشالاغربياره مفهوماعتباخرى بأاناحيأن ،واديرض لألامع
د اعتقالايفاألفرادتقيد حرية أودي ان تعأميكنالاإلتعبري فائد وحرية العقام احتراليت تقوم على ضرورة الية وهي الليرباف.لية الليربا

ن انية والعلماكذلك .د اعتقالام حريةاحتراضرورة ىل اامع دعواقض كليان يتناديألارض انية تعالعلمالية الليربان القول بان ايل فالتا،وب
سم مذهب ارض كل حكم باتعامنإيحية ،وملساء مع اليست يف عدايف جوهرهاإلكنيسة ،فاربة تدخل احملاربأوهر يف ابدت بشكل ظ

لدول ان أاذاشأواولذلك مل يكن غريب،مثالاسم مذهب رمسي للدولة شيوعيابأولكنيسة اسم ان يكون بأرمسي يستوي يف ذلك 
عى لفرض مذهبه على يسالامنهن كالأاملاملسيحية طاحىت أولشيوعية ااألحزابليت تعترف باانية هي نفسهالعلمالية والليرباربية وألا
)1(جلميعا

يؤدي م ذلك الاداد مافرص لألاخلال ااد يف اعتقالايل وتدخل حرية الليربام النظان جتسد يف أميكن داعتقالان حرية إ
ون خرين وحيول دآلات اس حبريايؤدي ذلك من مسان يكون للدولة مذهب رمسي ملألية الليرباترفض اخرين بينمآلات اس حبرياملساب

اليم هذاتمع وفق تعادة تشكيل اعإلة واق مذهب رمسي للدولة حماعتنايرتبط ادة ماوع" .فختالالاد للجميع وحرية اعتقالاحرية 
اقهراات على جمتمعالتصورالنظم فرض هذه ال هذه واحتادة ماضل وعالفاتمع اأوجلديد ااإلنسانلبحث عن الة واوذلك مبحأملبدا

عية اجتمالاهلندسة النظم فرض نوع من ال مثل هذه وان حتالالطبيعي فلم يكن غريبالتطور ائق احقعنازواوجت
Socialengineering تمعاعلىلذين املوحد وكهنته الفكر ااسدنة هذاينشاذوهك.ضلة الفاملدينة انه ايعتقدات خللق ما

ملغلق اتمع امة اقإلتطور وذلك باعلى اوعبئاصبحت قيدأن أيت مل تلبث لاة ويلرمسااألخالقمدة متثل الب جاخللق قوايفرضون على 
.)2("ملقدسة ائد العقادئ واملباسم اعلى نفسه ب

اثينأمثل لتطوراوحلرية اليت تقوم على ااألنظمةن أسربطة إلثبات اواثينأدراسة الفكر السياسي عدة مقارنات بني إطارويف 
ضل و الفاتمع ان تقيم أل واليت حتالشمولية اتورية الديكتااألنظمةعكس اسفتهويذكر فالاريخ يذكرهالتاويبقى تبقى ولن تندثر 

امان نظاحيث كهسربطأل يف احلان عليه اكاكمالفهان خيأحد ميكن ألحمددة الالتفكري وقيمالب من اتمع قواتفرض على 
سربطة اريخ اندثر تاابينماثينأريخ يذكر التان بقى ألنتيجة انت اتمع وكاقيم على لالقوة وفرض اس اسأيقوم على اعسكرياطيارستقرا
ال مفكروهايزنية والاليونارة احلضاء اللحرية ومحلت لومشعالاثينأستمرت ا،وافكرالواثرألعسكرية ومل تترك ااارانتصارغم  .

تمع واملوجودة يف ات ارالتيات واهاجتالالذي يتسع ملختلف املفتوح اتمع ايعرف باماوهذقي الرااإلنساينرموز للفكر اسفتهوفال
حريتك تنتهي أنحلرية يتمثل يف ار ضبط ان معياحد وكاء على اعتداك ام ليس هناداماالتعبري عن توجهابابل يسمح هلايضيق ال

.خرين آلاة حرية ياعند بد
لشعب ادة، السيانية، العلما: هي سسأثة ر ثالاختيايف دراسة الدميقراطيةانأيرتافقد ديولوجيةيألات افختالالاعن او بعيد

.ياإلسالملدين اطية بالدميقراقة ت حول عالافختالامن األسسمتثله هذه اء على مابن. لسلطةامصدر 

)46–45(.ص.صبق،انية ،مرجع سالثالطبعة اي ،ولببالا)1(
46.ص،نفسهاملرجع )2(
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نيــــــةالعلمــا:األولملبحث ا

فنقول ازمة هلمالاألغربية لدرجة اطية الدميقراسس أمن أساسنية العلماأنجهد كبري لنثبت ىل اج احنتالاننإحلقيقة ايف 
)1("انريد سيدو الانريد ربال"هللتعبري عن ذلك بقولان جد صرحيالفرنسية كالثورة ار اشعنإ، بل "ئكيةلالاأونية العلماطية الدميقرا"

نية اكمني من جهة ثاحلامللوك ات كممثلني للكنيسة من جهة وابوالبابني ائمان قالذي كاع ارلشعوب للصار يعرب عن رفض الشعااوهذ
ل ستغالاوةلسيطراهليمنة وائه اهلدف من وران اكامنإواحلهازع ليس من صالتناان هذألشعوب اأدركتلزمنية ،حيث السلطة احول 

عن اقمانرالشعاء الدينية حيث جاأولزمنية اهليمنة الكل صورافضار رالشعاء اجاوهلذ.لدين اسم ارة بالسلطة وتاسم ارة بالشعوب تا
."قسيس آخرء امعأملك بآخراشنقوا"رة اويتجلى ذلك يف عبامهكال

لدين اسم الكنيسة بااف فرضتهاعرأنني والرب من قواميثله املامنإله معبود و الرب كار ليس الشعاالرب يف هذاملقصود بانإ
لدولة السلطة بني ازع امشكل تن"ن أذلك .نيةالعلمانية فقط بل هي وليدة  العلماتقوم على لغربية الاطيةالدميقرانت اكاومن هن

قل يف ألالنظري على احلل ان يكون أنه جيب املفكرين حله يف املقدس تصور بعض الكنسي املقدس والدنيوي غري ابني أولكنيسة او
لتعليمية ادية ،واقتصالاسية ،والسيالشؤون اتكون للدولة ..ل ال ،وللكنيسة جمالة جملطرفني ،يكون للدوابني السلطة وتقسيمهاتوزيع 

اوهذ) كلريوس إلا(لرهبنة ام اة ونظالوفاج وطقوس الزواسيم اسرة يف مرألالكنيسة ،وتكون للكنيسة شؤون اميس الالتشريعية مباو
:ريب مبرحلتني وألالتفكري انية وقد مر يفالعلماسم اخذ ألسلطتني يالفصل بني اأولتقسيم ،ا

.من عشر الثابع عشر والسالقرنني اوهي مرحلة :ملعتدلة انية العلمامرحلة : ىل وألاملرحلة ا
رخيي التادي املالتفكري التطرف يف ايف ابع عشر وقد بلغت قمتهالسالقرن املتطرفة ، وهي مرحلة انية العلمامرحلة :نية الثاملرحلة ا
")2(.

من اإلسالمباقتهطية من جهة و عالالدميقراباقتهعالانية؟ و مالعلماهية ان حندد مأبد صيل، الالتفايف هذه لدخول اوقبل 
.نية؟اجهة ث

كلمةامأ(secularism) جنليزيةالاو للكلمة (laïcite)ئكيةلفرنسية الانية هي ترمجة عربية للكلمة ان كلمة علمإ"
(laïcite) تينيةلالاللغة اىل افتعود (lairos) كلمة اشتقت منهاو من مث )Laique( أوملدين الرجل الة على للدالأوللتعبري

امأ.ملتعلمالدين اللتعبري عن رجل هنابل كلمة كالدين و ذلك يف مقال اعدى رجامة مالشعب بصفة عاأوملتعلم ادي غري العااإلنسان
ملشتقة ا(secularism) تيينلالاصل ألات امي ذالعاملدين ا(secular) فهي مشتقة من كلمة(secularism) جنليزيةالالكلمة ا

.)3(" مبعىن عصر(seculum)من 
ملية  العاميس القوانية يف خمتلف العلماىل مصطلح اين الشيبان امحد مشسان الدكتور رضواية  تطرق اإلسالمصولية سته لألادرإطارويف 

لقرون اتينية يف لالاللغة ايف اوقد تطور مفهومه،جيالاوتعين عصرseculumتينية لالاشتقت من اSecularism"ن أكد أو
.بلة للكنيسة امقالدنياأومل العاىل معىن الوسطى ا

.laicجنليزية بكلمة الاىل ايك وقد نقلت يألlaiqeلفرنسية ا
:Oxford English dictionaryكسفورد أوموس اق–

:ملصطلح االية هلذاتلات التعريفاأكسفوردموس اقردأو
.ديرة ألايف عزلة الالدنيالذين يعيشون يف الكهنوت اء اعضأىل ارة اشيستخدم لإل-1

68.بق ،صامرجع س،تمالأت،بن نيب)1(
6.ص) 1981ومكتبة وهبة ، عةار غريب للطباد: مصر (بعة الثالثة،،  الطصرةاملعامية سالإلات اتمعاكل ام يف حل مشسالإلا،لبهياحممد )2(
143.ص1980لسنة ا، 39لعدد اقفاجملة مو" ملسيحيةانية و العلما"،ر اد و عزيز غوان حدامطر)3(
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.دنيويامورهأوالدنياة اينتمي للحي-2
.م اعوأوم اع-3
.ت غري دينية اىل موضوعالتعليم تشري ال ايف جم-4
)1(لروحي وحسبامل غري العاايهتم ذاآلين،روحيلازيل وألامل العاله عن املرئي متيزاين وآلامل العااهذإىلينتمي -5

لبحث اايف هذايهمنامنإغري ،نيةارخيية للعلمالتاجلذور اأوصل ألات نستطيع معرفة اقاشتقالات و املصطلحال هذه من خال
اذ...لدولةالدين عن اسي و هو مطلب فصل اسأملصطلح فيقوم على مطلب االذي ينطوي عليه هذاجلوهري اشر و املباملعىن ا"هو 

لذي ال السؤان الدولة فالدين عن انية يتمثل يف فصل اجلوهري للعلماملعىن ان اكاذوإ)2("سي السيالتنظيم ال اشكأملعىن فهي شكل من ا
.ة دولة؟أيدين؟و أي-ايطرح نفسه هن

نية ترمجة غري موفقة من العلماب" ئكيةلالا" (laique)لفرنسيةالكلمة ان ترمجة أ"حظ نالاننإل، فالسؤاابة على هذاجلإل
ىل اينتمي اماهاو معن" كوسيأل"ين الكلمة يوناصل أن أأي" لعلما"قية مع لفظة اشتقاقة ة عالأيترتبط بال(laique) ن كلمةاحيث 

ء للدين و العدالة على لداللفرنسية لاباهلاستعمالشطط يف الكهنوت، مث حصل نوع من اأيبل كلريوس ا، و ذلك يف مق)مةالعا(لشعب ا
هو التمييز بني ماقل ألاتستدعي على الدين، ولكنهارض لفكرة املعابل املقائكية ليست لالان فكرة ا، فاكرويقول جون الاوكم. لهارج

.لدينال اىل رجاينتمي الاهنوتيئكي هو كل من ليس كلالاذن فإ. ) 3(" هو مقدسادنيوي و م
أوهللا اوبني اإلنسانطة بني الوساحيولون ب" –كلريوس ا–ل دين ارجاليسواإلسالمء اعلمنأاإلسالممفكري كدأوقد 

صد املقالنهج والقيصر لقيصر فقد وقفت عند اية مل تدع ماإلسالملشريعة التحرمي والتحليل وائد والعقاحلكم على ان اميلكون سلط
ىل نظم حتقق الشريعة اصد اليت تشرع وتقنن وتنفذ كي تتحول مقالسلطة امصدر األمةن تكون أمث قررت ..بت اهو ثواحلدود فيماو

.)4(ن املكان والزمار ياملتطورة بتغاملتجددة واحل املصامة لأل
يترتب عليه املوضوعية ممانب اجلوالية واملثانب اجلوالتمييز بني اتعمل على اإنية من حيث العلمان تطرح قضية أميكن اكم

لضرورة ان ألقي ،خالأيل اثس ماسأتمع على ايقوم املوضوعي بينمانون القاس اسألدولة على احيث تقوم ،تمع الة ولدوالتميز بني ا
حبتنوناس قاسأتمع على ان تنظم إاهميكنلدولة الافق ؛خالأك ايكون هننأجيب انون كماك قان يكون هنأعية حتتم اجتمالا

من اساسأنية العلماعتربت ااوهلذ.تمع الدولة وان بني اوعلتايتم اذتمع وهكاص اختصاهي من ليتاق وخالجة لألايل فهي حبالتاوب
من حيث اإلسالملدينية كاهب املذاشية وغريهم من الفازية والناكية اشترالاخرى كألاعية اجتمالاهب املذاليت ختتلف مع الية الليرباسس أ
ايل وهلذاملثاتمع اضل الفاتمع اتمع لتحقيق اد افرأدين على مجيع أومذهب فكري أوة ديولوجيأيل  فرض اوهب حتاملذان تلك أ

ن اويفترقاناحيأن خالاخر ،يتدآل اق جمخالل ،ولألالوضعي جمانون ان للقاكاذإف"ية األخالقلقيم الوضعي وانون القالتمييز بني اجيب 
انون ،كماقيستقيم دونيقوم والتمع الاف.ط ختالاأودون خلط ام حدودمهاحتراوامعاف ماعترالالضروري افمن .خرى أاناحيأ
لدولة اخللط بني ايعرف خبطورة اماوهذ)5("لقيم املثل واواألخالقعد ان يستكمل بغريه من قوابد ويكفي ، بل النون وحده الالقان أ
ية من جهة األخالقلقيم اة على فظاحملانية من جهة واسس علمأة على لدولامة اقإلالغريب قد وجد خمرجالفكر احيث جند ،تمعاو
م لقيامهية أيؤكد على ي اإلسالمسي السيالفكر اجند اوهلذ. ية األخالقلقيم اتمع بالوضعي وخيتص انون القالدولة بافتختص . خرى أ
اماعاإطارخرية ألالدينية حيث متثل هذه انب اجلواية وسالماإللدولة املدنية يف انب اجلواميز بني اسي وهلذالسياتمع ايف األخالقو

ته اعتمع وتطلافق ايواد حبسب ماجتهالاشورة ومملدين للال اان وترك املكان والزماتتغري بتغري ليت الابتة الثاصول ألافقط حتدد فيه 

)25-24( ص.ص)2005،مكتبة مدبويل : مصر (،ىلوألالطبعة ا،ة حتليلية سادر:لعريب امل العامية يف سالإلاصولية ألاحلركة اين ، الشيبان امحد مشساانرضو)1(
24.ص) 1972،لطليعةار اد.]: ن.م.د[(مية الفيتنارخيية التالتجربة ا،فظ احلاسني اي)2(
108.ص)1986،لعربيةالوحدة ات اسامركز در:بريوت (،ىلوألالطبعة ،الشريعةالدولة و تطبيق الدين وا،بري اجلابد احممد ع) 3(
34. ص)2007،الشروقر اد: مصر (انية،لثالطبعة االدينية ،لسلطة انية والعلمابني : ميةسالإلالدولة ا،رةاحممد عم)4(
47. ،ص،مرجع سابق نية الثالطبعة اي ،ولببالا)5(
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ليت هي من ات املتغريانه مل يتدخل يف ت ألاتمعاولكل نان ومكاحل لكل زماكدين صاإلسالمحية يفسر صالاماولعل هذ.ملستقبلية ا
. نون القاص اختصا

نت ان كاواأد ذلك اضطهالالقهر والظلم واتمع من اعلى ن امأم انية صمالعلمان أخرى ألية من جهة الليربار انصأويؤكد 
جتنيب أوبل تقليل املقاتضمن باإلدينية فاهب املذامناخرى وغريهألاعية اجتمالاهب املذاضل مثل امت جمتمع فاقأىل اتسعى ال
فضل أع اضأوىل الوصول املستمر حنو التطور التعبري واح بالسمالقيم واسم اسة  بالتعاتمع  ا

د افرص لألاخلال ااضمن الدينية بل يعتربهات التوجهاهب واملذاينكر لذي الايل الليربام اسية للنظالسيات اليآلانية من العلماوتعترب 
.ص للدولة اك قيم ومذهب خان تكون هنأميكن لكن الاليهإليت يسعون اية األخالقلقيم الدينية ويف تطبيق ام ار يف توجهاحرأفهم 

ايعويكون موضأند ارأنه ايل من حيث انه مذهب مثااهب كماملذار انكإنه تبىن مذهب ايل من حيث الليرباه اجتالاوقد ينتقد 
تمع حيث االيت يؤمن اعية اجتمالاملثل القيم وايعترف بالاسياسيامان نتصور نظأميكن الاننأل؟ اهب مذهباملذار انكإعترب يالأ،

م العال ااىل اص اخلال اانتقل من ام حيث العال اايف اكبريات ليلعب دورالذالدين بالقيم ورجوع الغربية على ات اسالدراتؤكد 
كد أتتاكم.لدولة اب اقع يف غيالوارض ايف اوجتسيدهاعليهفظةاحملاميكن تمع والاد افرأقية ودينية مشتركة بني خالأوجود قيم لانظر

يرتبط امنإخيضع للدستور فقط ونون الالقاايل وهذالليربانون القاأينون القامة دولة اقإىل انه يسعى ايل من حيث الليرباملذهب امذهبية 
.يل الليربالفكر ادئ ائمة على ترسيخ مباسبة قاسية منائي مستقل وتربية سياقضمابنظ

بل للتغيري مع الذي هو قالوضعي انون القابق اء تطادعان إ" س  اسأن يكون للدولة مذهب على أيل الليرباه اجتالايرفض 
نون القان يكون هدف أينفي الال ،وهذالكماىل درجة ااوصلناننأملزعاجلمود باىل ادعوة اإد استبدلطبيعي هي دعوة لالانون القا
اقضالوضعي منانون القان يكون أيعين لطبيعي الانون القالوضعي مع انون القابق اوعدم تطلطبيعي انون القاب من اقترالالوضعي هو ا

لطبيعي مطية لعدم الوضعي وانونني القابق اتطملتمثلة يف عدم احلقيقة وان تكون هذه أميكن الأي)1("لةالعدام احكألطبيعي وانون اللق
انه وممالبشري فاتمع اقع من قبل الوارض اتتحقق يف أنميكن ملة الالكالة العداحلقيقية واأملساواةنت اكاذإف.واملساواةلعدل اإقامة

تمع على اد افربني ألتمييز مثالابةاملساواسس ألة والعداعد انون ضد قوايصدر قأناألحوالل من احأيميكن بنه الاشك فيه ال
.ذلك أيأوللون اأوجلنس اأولدين امن أساس

يعين حكم اإلسالمحكم أنلضرورة الشعب فباطية تعين حكم الدميقراأنأساسطية على الدميقراواإلسالمك من مييز بني اوهن
ليست اإف.بوية البالقيصرية وال يف احلان اكاية ليست دينية كمماإلساللدولة ان اء بالعلماكد أقد اوهلذTheo -cracyطي اتيوقر

.لغريب فهي دولة مدنية مسلمةاملفهوم انية باليست علماأادينية كم
ملتمثلة ااربأوارخيية مرت اج ظروف تانتالإحلقيقة اهي يف انية ماعطيت للعلمأليت اهيم املفان هذه ألذكر اجلدير باو 

قد نستطيعاو من هن،اإلنسانلسيطرة على اجل الدولة من الكنيسة و ابني ائمان قالذي كازع اتنلاصة يف اخ

52. ،مرجع سابق ،صنية الثالطبعة اي ،ولببالا)1(
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لعلم قد ان ان كإلعلم و اقة بعالاليس هل"ذ إئعة الشاء اخطألامشتقة منه من ارهاعتبانية و العلمالعلم و الذي يربط بني املفهوم انعترب نأ
.)1("لنقدية الوضعية الذهنية ااحل حملهالغيبية و اية و هوتلالالذهنية اهم يف زعزعة اس

)لذهنيةا(لنفسية اعية و حىت اجتمالادية و اقتصالاسية و السيااامربرارخيية هلانية هي صريورة تالعلمان أنستنتج من ذلك اكم
أونية العلماليوم الذي نسميه ااينبغي لتتبع هذ"نه اركونأئري حممد اجلزاملفكر ايتخذ يف حلظة معينة حيث يقول اراوعليه، فليست قر

لشعب و زمرة املستمرة بني ائمة و القاقة لعالات يف اتمعايف الذي حيصل تدرجيياالتحليل على هذاجب نقل الوالعلمنة يكون من ا
ن انه كا"نت نتيجة حركة متثلت يف اكاربأوليت ظهرت يف العلمنة اهرة ان ظأذلك )2("احتمابع هلاليت هو تاو .لضيقةالكهنوت ا

ن ايدعوان مألوثر و كلــفن ااكد دعأعي للكنيسة، ولقد اقطإلالتسلط اس من الناثري عميق يف ختليص ألربوتستنيت تاصالحلإل
.)3(" ملسيحااليت بشر احلـقة املسيــحية اليه هو إس النــا

لقيم ايف بعض إصالحرة عن اهو عبامنإلدولة والدين عن اس فصل اسألايكن يف مل اربأوجرى يف ان ماتقدم، فاء على مابن
لكنيسة اسة اتقليص للهيمنة و قدانت يف جمملهات كاصالحإلان هذه أس اسأللدين على ادابعإعترب ذلك او قد . لكنسيةادئ املباو 

ء القضاو ابالبارفضت عصمة ا، كمان كنيسة رومعال كنيستهستقالاىل ان ودعت الغفرالربوتستنتية برفض صكوك امت اق"حيث 
.)4(" يةولدنيالسلطة الروحية على السلطة الوية أوعلى 

نب من اجلوان هذه أس اسأيف للدولة على خالأأومذهب ديين أيتعترف بليت الانية امللعالية الليرباتذهب نفسه هاجتالاويف
لدولة يف ان تدخل أ"س اسأتمع على الدولة عن اد ابعإلب باعية وتطاجتمالاة احليايف لتدخلاتسمح للدولة بالاإتمع فاص اختصا
د افرر لألاضرأقد يسببه من انون نفسه جرمية ملالقاصبح تدخل إال ألية والفعاءة والكفاري يامبعان يكون  حمدودأعية ينبغي اجتمالاة احليا
ت اس حبقوق وحرياملسايتسبب يف اناحيأنون القان تطبيق أانون مكلفة كمالقاتطبيق ليت تتخذ لات اءاجرإلان إاملقصود هناو)5("

ن ال،تمعانون على القات ألتخفيف وطلدين اواألخالقن بان يستعأحسن ألاوعليه فمن ،ءاخطأقد حيدث من اعلى مفضالاألفراد
ت من اءاجرإلاتتطلبه تلك اعلى منونية فضالالقات العقوبات واءاجرإلالية من افعأكثرناتعياجتمانادعارنثاللدين مياواألخالق

خرى دور يف أجهة مناألخالقلدين وانون من جهة والقان يكون لكل من أوينبغي تمع ائدة على اء زاعبأليت متثل اليف واتك
نون القاد امتدان الظلم فاد واستبدة لالالطبيعي مدعانونالقالوضعي وانون القابق بني التطاخللط وان اكانه كلماابقاسابيناوكم،تمعا

ك ايكون هنن الألتعبري ان صح إنون القاحل انه من صااكم.الدينية نفسهاأوية األخالقر للقيم اهدإلدين قد يصبح اواألخالقت الا
صة اخ.لدين اواألخالقعد القواسعال وااك ن تترأنون القاحل دولة اوعليه فمن ص. أكثرلية الكي يتم تطبيقه بفع) كثري(زخم تشريع 

من اية خوفاألخالقنب اللجواراعتباويولون هلي إلاب العقامن الدينية خوفانب اللجواكبرياراعتباقد يولون األفرادن أالمنعاماذإ
دع  امن رامل يعد اذإافقد كثري من حيويتهنون تالقان دولة أ" اكم.نون القاعلى دولة ء كثرياعبأيوفر الذي يعيشون فيه ،مماتمع ا

إنبل .له ايف جمامنهمنون ولكن كالالقامع دولة ان يزدهرألدين جيب اواألخالقإنشك وال.لسلطة امالزإوون انلقادع اء راسو
يل عدم التاوبامه وتشعبهاحكأرة ته لكثانون ذالقانه قد يفقد معىن أعن دينية فضالأوقية خالألفة الكل خمونانلقالتدخل التوسع يف ا
لدولة وهو اعمل نون هوالقا...لدولة احل اتمع لصالفرد وار دور كل من اهدإىل التوسع قد يؤدي ااوهذاطة احإلالقدرة على ا

دئه اومبلفردافلية ادور وفعان يكون لكل منهمإتمع وينبغي اواألفرادل اجمالدين فهماواألخالقامأ. لسلطة ال امسؤولية رج
كم احلاحل الصالتهوين منهاينبغي ر الادوألاكل هذه .ات وغريهاجلمعيالكنيسة ويف املسجد ويف املدرسة ويف ال وملرتاتمع وقيمه يف او

143.بق، صامرجع س، د احد)1(
33.بق ،صامرجع س،ركون أ) 2(
92. ص)1984،ملعرفةامل اسلسلة ع.]:ن.م.د[(،لترمجة شوقي جال،حلديثالعقل اتشكيل ،كرين برينطون )3(
30.، ص) 1985،لعريباءامنإلامعهد : ]ن.م.د[(،،الطبعة األوىلينالثالد ا،لعريب القومي الفكر احبوث يف ،زجيالياحليم )4(

" .نالغفرالكنيسة لصكوك اراصدإبعه اقتناعدم "ثوليكية بسبب الكالكنيسة اع لوثر مع احيث يفسر  صر-181.ابق ، صع ، مرجع سربيانظر كذلك 
52.نية ،صالثالطبعة اي ،ولببالا)5(
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هذه .ية األخالقلقيم اعلى فظافضل من حيألضرورة اباسويسة وهم لالسيال البوليس وغريهم ورجابة والنيال التشريعية ورجات السلطاو
ية حيث اإلسالملدولة اي يف األخالقنب اجلاتمع يف اويتجلى دور )1(.اعنهوليس بديالاألخالقيغين عن نون الالقاتمع ،الية ومسؤ

ئف اك وضيفة من وظان هنإبل ملنكر النهي عن اوملعروف امر بألام بالتزالاليت تؤكد على وجوب اية اإلسالمدئ املبالعديد من اك اهن
.ملنكرالنهي عن املعروف وامر بألااحلسبة مهمتهاة يلدولة تسمى بوالا

أول انفصاك انه ليس هنايؤكد اممإصالحرة عن اهو عباربأوحدث يف ان مأسية السيات ادبيألالعديد من اكدتألقد 
ن املسلمني نعتقد باحنن اكناذإو.حلقةاملسيحيةاهد على ذلك ظهور مصطلح الشارية و استمراك اهنامنإتمع و الدين و اقطيعة بني 

. ملسيحيةانة الديالكنيسة و ليس ال الكنيسة هو تدهور تسبب فيه رجاليه إلت آايعتربون ماربأولفكر يف ال ان رجاملسيحية حمرفة، فا
ىل نور الوسطى القرون اتامن ظلماربأوج اخرإجل اسة من السيالفكر و ال ارجادهاليت قالتنوير ايعرف حبركة اظهر ماومن هن

.ربيةوألالنهضة ا
ت عدة لتفسري نشوء اوجدت نظري"حقيقة أن العلمانية كظاهرة اجتماعية سياسية عرفت عدت تفسريات نظرية حيث 

للكنيسة او فصلهاربأوسية يف السيازية للسلطة البورجوانية بوصول العلمالك من يربط ار فهنافكألاريخ ايف تانية موطئ قدم هلالعلما
حلروب امل على ارد فعل شاهالك من يرالعلمية، وهنالثورة ابعة من الناتمع الدولة و ابعملية عقلنة الك من يربطهالدولة و هناعن 

ية و لدينالشؤون الدولة يف اىل حتييد اة يالنهالعملية تؤدي يف ان هذه أحدة و هي اىل نتيجة واة يالنها، و لكن نصل يف اربأولدينية يف ا
.)2(" صاخلاحليز اىل ام العاحليز الدين من ال انتقا

نة الديار اعتباملسيحية و انة الديامن اقنطالانية العلماىل الدعوة التعجب من اىل ايدعو او مماليه هنإرة اشإلاجتدر ان مإ
ركون يؤكد على أجند حممد اوهن. )3(" هللا هللااملقيصر لقيصر و اعط مإ"لشهرية ارة العبامن اقنطالالطبيعة انية بانة علماملسيحية ديا

درة ان تتخذ مبإلدينية اللسلطة امل يكن ممكن" ذ إملقولة اهذه ايربر و يفسر لناك مماذأنئدة السارخيية التالظروف البحث يف اضرورة 
رسة الدين من ممال ارجاسطتهايت يتمكن بولالوحيدة الوسيلة ان الظروف فاق و تلك السيااويف مثل هذارة روماستشابعد الإسية اسي

رة ان عبات فالذالسبب بااسة و هلذالسيانفه يف احيشر لديين و الالصعيد اأولروحي الصعيد ايبقى على أون يظل أالإهي اسلطة م
لفصل اىل ابعد ادت فيمأدة يات متزاعاو نتج على ذلك صر...ءانبيليت تنتمي لألالروحية السلطة ال استكماىل املسيح دف ايسوع 

.)4("لدولة الكنيسة و انوين بني القا

انية مل يتوقف عند هذالعلمان مفهوم أالإملسيحية، انة الديالوثيقة بااقتهعالانية يؤكد لنالعلماد رخيية مليالالتاجلذور اوتتبع 
ين و العلمالفكر اك متييز بني التفكري حيث هناليب اسأمن اسلوبأو انية منهجالعلمار اعتبابعد من ذلك لدرجة ميكن اىل ازه واحلد بل جتا
كثرألالبحث املعرفة و بصفة ال افعأه كل فعل من اجتابانقديارس بصفته موقفاملماملتفتح و اين العلمالفكر ان إ" س اسأنية على العلما

لعلمنةاهي لبشريةاوح لكربى للرات املكتسباحداهو ...ديولوجيةيألاحية النامن اقل تلونألادية و احي

علميتدريسكل مةالعاملدرسة امن حيذفحار،ذلكلعكس من افعلى نوي العلمالفكر اامأحلقيقيةا

53. نية ،صالثالطبعة اي ،ولببالا)1(
72.بق، صامرجع س،غليون)2(
54.بق ، صامرجع س،ركونأ)3(
65.، صنفسهرجعملا)4(
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.)1(" ناديألاريخ الت

سية من قبضة السيالسلطة اك حترير ان هناكامنإواربأور للدين يف انكإك انه مل يكن هناسية من ايلسات ادبيألاتؤكده اوم
ئل اوألاملؤسسني اغلب اد اعتقان اك" لغربية حيث ان للدولة وملؤسساء ابآلايؤكده امادينية وهذصبغة زمنية مدنية الائهاعطإت وابوالبا

:يل التالنحو الدولة على الكنيسة والفرد واقة بني لعالان الغربية بشاللدولة 

.لدولة اأولكنيسة اه من اكرإصة م دون اخلالدينية اؤهم ارآن يكون هلم أبت يف اد حق ثافرلأل-1

.امامتان يكون تطوعيأئس جيب الكنامتعددة ودعم أوء مفردة ام لكنيسة رمسية سواجيب وجود نظال-2

.لدينية اهم اس رؤاسأحقوق هلم علىأيمن األفرادن اجيب حرممة والار ديين لشغل وظيفة عاختباك ان يكون هنأجيب ال-3

.خرين آلايف ضرر الدينية شريطة عدم تسبب هذام ارسة معتقداد حق ممافرلأل-4

.حية النافضل من هده ألاملسيحي هو الدين ان إامنواحل ، واس ،هو دين صاي للناألخالقلسلوك اعد على حتقيق ادين يسأي-5

.طن املوانب اي من جاألخالقلتصرفامن انسبيالياجلمهورية مستوى عاحلكومة اتتطلب -6

سة السيايف أيران فيهالسكامن اليت يكون لشرحية كبرية نسبيا–جلمهورية اصة احلكومة،وخاكيد أجة للدين لتاحلاتنبع -7
.كانذآخرى ألات احلكومارنة بامة مقالعا

بشكل كبري على اكدوأعي فقد اجتمام اوفري نظملطلوبة لتاعد القواس بالنام التزائل بضرورة اوألاملؤسسون اهتم اامة بينماوبصفة ع
.)2("حلكومة الدين والفرد يف كل من احرية 

ت بينهم، اماش معه دون حدوث صديان تتعأميكن الديين، ومن هنالفكر اسلوب تفكري قد تلتقي مع أأونية كمنهج العلماف
ت اتقوم عليه من مربرادية رغم ماحلادعوة ييل فهالتاو بلوجودالدين من اء اقصإنوية تقوم على العلمالعكس من ذلك، جند اوعلى 

.سس علميةأأورخيية ات

نية العلمالدين فابه من اصحأس موقف اسأعلى ال كل تعريف منهايتحدد جم"ت انية كمفهوم عدة تعريفالعلمالقد عرفت 
:تعين 

.ة احلياشط افة منايف توجيه كامالدين متاء دور انتها-1
.ر للدين اعتبامع عدم وضع ابق معهالتطامل و العائق احلقلامتثالا-2
.مل العايف ان يكون مقدسأميكن ارفض كل م-3
.لدين ال اشكأشكل من أيتمع من اخلو -4
)3(." لدولة الكنيسة و ام بني سلطة التالفصل ا-5

تنحصر اإفاهيمهاتعددت مفانية مهمالعلمان اف،يضلنقان على وجه الكهنوتية يقفانوية و العلمانت كل من اكاذإو عليه، ف
يكون ت و حقوق فالاجبامن واإلنسانعلى افق بني مالتوام و انسجالامة اقإيف انيتهامكإعلى مدى احهال و يتوقف جنااايف هذ

65،ص،مرجع سابق، ركونأ)1(
24. ص)2006الدولية ، لشروق امكتبة : مصر (،ىلوألالطبعة ،ابيةاإجيقة رؤية لعال:حلديثة الدولة الدين وامني جرب ، أحممد )2(
207.ص)199،.]ن.د.د.]:[ن.م.د([،ىلوألالطبعة ا،لوألاجلزء ،الغريبالتحديث او اإلسالمي ء احيألاري بني احلضاملشروع افلسفة ، ق الرزاد عبد امحد حممد جا)3(
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لضيق، حتييد املعىن الدولة، والدين عن اصل سع فالواملعىن انية معنيني اك من يعطي للعلماهن"ن أجند او هلذ،داستعباك عبودية و الاهن
،)1(" ديولوجية سلطويةأيلدين كام استخداباح هلالسماعدم أيلدين الدولة عن ا

ملعىن انه يقبل اأينوية اميكن تصور قبوله للعلمالانية بينمالعلماي اإلسالمسي السيالفكر املنظور، قد يقبل اامن هذاقنطالاو
لدين ان إبل .الكهنوتية ويرفضهاة ينكر نويالعلماينكر اكمي اإلسالملدين ان أنؤكد اوهن.سع الواملعىن افض نية و يرالضيق للعلما

لعريب الفكرا"نية يف حبثه العلمامن معضلة ي اإلسالملفكر اموقف يوالعشماوقد حدد لدينية،السلطة اء ليقضي وحيطم اجي اإلسالم
على امن مرة جربتهأكثرلدينية احلكومة ارض ألالقد جربت "مة حكومة دينية اقإىل اتدعو الحلركة انأكدأحيث  ،" حلكم اومشكلة 
–ء السماسم اباحوابألذين اليهود ار احبأعلى يد اوجربتههلة إلاسم احلكم باسي يف املانت امن مرة فكأكثرملتعددين اهلة إلايد كهنة 
لتفتيش اكم ات حماهلي فرإلاحلق اب اصحأصرة والقيامللوك والكنيسة واعلى يد املسيح وجربتهام اعدإباىي وحكموحيء واريقتل زك

املسلمني مع من ضنوامة ااء وجربتهالسماسم احتكم باأدعت اليت انية الروماسطة الواصلية يف مصر تقتلهم ألاملسيحية اء ات شهدأور
ىل ان يرجع أد كل جمدد يريد اجتهات أمث ر...بن حنبل الك واحمنة مات مبكراء فرالسماقول ان قوهلارض وألاهللا يف افة ظل خلالان أ
ن أان بيناسبق واشكل حمدد حلكومة دينية وكماإلسالمنه ليس يف اوعليه.)2("  ابدأنريده الاشكله وقشوره هذصل دينه الأ

ي اإلسالملتصور ااإمنلشعب واهللا واسطة بني اك حكومة وان تكون هنأميكن والاء عليهالقضالدينية واحلكومة اء لقلب اجاإلسالم
لعصور ات اجهة متطلباية وتتطور ملواإلسالملشريعة اليت تنبع عن املسلمني انني اخر تطبق قوآلاليوم اهللا وايسعى حلكومة مسلمة تؤمن ب"
ر حسب ان ختتأمم مة بل لأللألحدة حبيث يكونالوامن حل للمشكلة أكثري حيتمل والعشمالتطبيق فهو عند حسن اامأ... ملتطورة ا

" لسلف اهد لتطبيق جوهر فهم احركة جتاولكنه... لبعض ااية ليست نظرية يعتنقهاإلسالمحلركة او... من حلول اسبهايناماروفهظ
)3(.

.نية ؟الملعاب اطية يف غياك دميقران تكون هنأميكن نه الالقول اطية فهل ميكن الدميقراسس أمن سأنية العلمانت اكإذا

امأ،وكليةالليرباطية الدميقرانية والعلماك ربط وثيق بني ان هنأسية نستشف السيالعلوم ادميية يف اكألات اسالدرال من خال
نية العلمان مفهومي أ"لدين  واين بعيد عن ام علمامة نظاقإهويلالليرباطيالدميقرام النظان هدف ألكثري احدة بل يعتقد اوجهني لعملة و

لدولة ائكية الأولدينية الشؤون الدولة يف اىل حتييد ادت اليت نارخيية التالعملية اف. اارخيية ذالتالعملية ااوليدالية مهالليرباطية الدميقراو 
لعلمنة اون طية فتكالدميقرات امن مقومامقومالتعبري عنهماملعتقد واو أيلرانت حرية اكاذإو ...ليةالليرباطية الدميقراىل ااضأيدت ان
)4(" طيةالدميقرات انف ذكره من مقومألاملعىن اب

ذ تؤكد إطي، ادميقرم الضرورة نظاهو بينام علمان كل نظأيعين الاطية، فهذالدميقرام القيانية شرطالعلمانت اكاذإو 
أونظمة ملكية مطلقة أة يف يالبدامنة يف لعلا، كذلك جتلت او مفهوميارخيياطية تالدميقرالعلمنة  اسبقت " نه قد اسية السيات ادبيألا
فية حبيث قد تتجسد اغري كاطية لكنهالدميقرام او شرط لقياألسسمن سأنية العلمان أن نقول أيه ميكن وعل.)5("تورية انظمة دكتأ
يف لطعناجيوز و لذلكاكشخصية تشريعية، تنظيم معلمن سلفالدولة هي جبوهر مفهومهان إ"بل طيةالدميقراب اغييفنيةالعلما

74.بق ،صامرجع س،غليون)1(
328.ص)2008دار الشروق ،: مصر (الطبعة السادسة، ،ميةسالإلاللدولة يسالسياملنظاليف ،العواحممد سليم )2(
329.صاملرجع نفسه،)3(
)73-72(.ص.، صنفسهملرجع ا)4(
)73-72(.ص.، صنفسهملرجع ا)5(
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لدين اهو قطعي ومعروف من انؤمن مبن الان نطعن وأاحيق لنوال)1(" ء السمامن صنع الاإلنسانمن صنع الدولة ألات اتشريع
ون ، لكن كارفض تشريعهأولشعب من قبول انية حىت يتمكن ان تكون علمأمر ألاطية يقتضي ان كل دولة دميقرإوعليه.لضرورةاب
نية دولة العلماامل جتعل منهاتركيبة فمثالالرقالنقد والشعب يف احبق ائماطية مرهونة دالدميقران طية الادميقراأيعين نية الالدولة علما

.ن تتنكر للدين أجيب اأيعين نية الالدولة علمان كون أاكم.طيةادميقر

ده اع رهيب قابعد صرالإلعملي اقع الواطية مل تتجسد يف الدميقران أهونيةالعلمالدين وائم بني القاء العداايفسر لناوم
لسلطة انت متثل الكنيسة كان أذلك ) لكنيسةا(لدين اطية و الدميقرائية بني العداقة لعالاتولدت اومن هن. لكنيسةاضد اربأوسفة يف لفالا
ملتعدية بني ائية العداقة لعالانشأتاومن هن.نيةالعلماطية على الدميقران تقوم أ، وكنتيجة طبيعية لذلكاألمورم املتحكمة يف زمالدينية ا
ية لدرجة اإلسالمت اتمعاصة لدى ا،وخاهذاىل يومناالتوفيقية بينهماجلهود اومل تفلح لتعبري ،اصح نإنوية العلماأونية العلمالدين وا
من ارمزالكنيسة قد جيعل منهاربية من سيطرة وألالشعوب ان دور يف حترير لعبته مانية ومالعلمالكن .لكفر انية تعين العلمان أر اعتبا

ع من تسلط اقطإلالكنيسة و ال ارسه رجان مياكاماعلمناذإصة اخاربأويف نية العلماات فيهأليت نشالظروف احبكم لتحرر،وارموز 
، وهلذه اعاقطإنريد نريد كنيسة و الالأي)2(" انريد سيدو الانريد ربال"لفرنسية الثورة ار اء شعاجال للشعوب و هلذستغالاو
ديين سبقه، إصالحدون امل يكن ممكناربأوطي يف الدميقراصالحإلان أو "طيةالدميقراجل نشوء انية ضرورية من العلمانت اب كاسبألا

ىل اخلامسالقرن اعشرة قرون حيث متتد من لوسطى، وهي القرون ال لكنيسة خالانت سيطرة ا،  حيث ك)3("لنفوسات و اللعقليامغري
ئر دينية،انني و شعاقواليد وهي يف نظرهالتقات و ادالعان تكرس بعض أاهلعت من خالاستطامدة طويلة وهي ، مس عشر اخلالقرن ا

ل القد تنبه رجوايهفاهوجدت نفسليتالعبودية ال تقر باجيألطويلة مسحت بظهور املدة ان هذه أىل اسية السيات ادبيألاحيث تشري 
ربية وألالشعوب اغري نظرة انية مماسس علمأة مدنية على امة حياقإتمع و الكنيسة عن اد ابعأىل ضرورة ااربأوسة يف السيالفكر و ا

اشنقوا" ر اء شعاجاومن هن. اليت تعيش فيهاملتردية اع اضوألاع علة اقطإلال اورجاهو تعترباهلاكبرياصبحت تكن حقدأللكنيسة و 
.)4(" سسيخر قآء امعأخر ملك بآ

ت ادبيألايف احيث نقري اإلسالملدين امر خيتلف مع ألان أئية جند اقة عدملسيحية عالانة الديانية بالعلماقة نت عالاكاذإو 
لعلمنة عند اىل درجة الديين احصالإلاهيم اتطورت مف" نية حيث العلمابدى انية من اإلسالمسة السيالفكر و ال ان من رجأسية السيا

فة خلالان أ"حلكم اصول أو اإلسالم"به اعلن يف كتألذي ازق الراىل علي عبد العزيز جويش وصوالامث عبد .ديسأحلميد بن باعبد 
ملفكرين اعض ىل باي اإلسالملفكر انية يف العلمالقول باو يستند يف .)5(" مي للسلطةسالإك شكل انه ليس هنالدين و اصول أليست من 

)6(" لشرالتنفري من اخلري و اىل احلسنة للدعوة املوعظة اسلطة دينية سوى سلطة اإلسالمليس يف "نذكر من بينهم حممد عبده يف قوله 

. هو نسيب و متغرياسة مالسيامتثل ابت بينماهو مطلق و ثالدين ميثل مان أ"س اسأسة على السياعن ي اإلسالملدين ايستبعد اكم
)7("ن نرتهه عن ذلكألدين فيجب اامألفئوية اأولشخصية احل املصااسة حتركهايلسا

لفكري حيث يفسر املستوى الية على اشكإلاتتجلى هذه اكدين بقدر ماإلسالمباقتهمشكل يف عالأيمتثل نية الالعلمان إ
يل انفعالاالة سلبية يف مدلوهلاطة انية حماجبعل كلمة علمامىل حدايني اإلسالمب الكتاح ابنج"يني اإلسالمملفكرين اف بني ختالالااهذ

75.،صسابقمرجعا، لعواحممد سليم )1(
68.بق، صامرجع س، تمالأتبن نيب ،)2(
39.،ص) 1995لكلفة ار اد: ئر اجلزا(لنظرية الدولةإسالميةرؤية ، عبد اهللا جاب اهللا)3(
39.،صنفسهرجعمل)4(
70.بق، صا، مرجع سغليون)5(
68. ، صسابق مرجع ، خرون آغليون و )6(
)117- 116(.ص.ص،مرجع سابق ،لشريعةالدولة و تطبيق الدين وا،بري اجلا)7(
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مل العان إ" يؤكد حممد عبده  اوهن)1("ةاحليالدين باقة ت حول عالاملعتقداكوصف موعة من ان تكون مة منهقرب الاحىت غدت 
لغربية ارة احلضالذي سلكته الطريق النمط وات اشر بذملتغربة قد بشرت وتبالوطنية النخبة اف: ل وقع بني خنبتني ستقالالابعد ي اإلسالم

رت بدالاختاو.. لوسطى املظلمة والعصور  ااربأوثوليكية بالكالكنسية انة الكهاامهاقأيتلالدينية السلطة ارفضت ختلف ومجود اعندم
مر ألااشتبه عليهاية اإلسالملصحوة ار امن تيلغلو ائل اوفص. هللا هللااملقيصر لقيصر والدولة ،ليكون مالدين عن انية تفصل اعلمامنه

الكنسية يف هذانة الكهاعن اإلسالممتيز اعالإلدينية رغم الدولة الدينية والسلطة ار انصأمن اأيوهم ارست سلوكاومافرددت فكر
سي السياد استبدالالوقوع يف قبضة افة الدولة خمالدين عن انية وفصل العلمابأكثرفأكثرك استمسملتغربة لالالنخبة افدفعت ...م املقا
م بشبه ارسام وممانية وبني من توهم دعوالعلماة الفكرية بني دعاحة السان يكتمل يف أب استقطالاد اكاوهكذ.لدين اف ملغلق بغالا
نية تنكر كل ادولة علممةاقإمامأ؟ هل حنن فعالالث هلماثرين الام خيامأحنن خري هل فعالألاءل يف احيث يتس.)2("لدينية السلطة ا
ط ه وسياجتالث اه ثاجتاك ان هنأخري ألاليؤكد يف ت ؟ احلريادر اتصاإلهليةدة ارإلام دولة تقيم سلطة دينية مقدس متثل امأامأن واديألا

.ي اإلسالمه اجتالايتمثل يف 
امرأي اإلسالمين الثالفريق الب اين و مطاملعلالفريق افقة بني املوان مشكل تكييف إ" لدكتور حنفي املصري املفكر ايرى و

وهذه . لاملالعرف والعقل واة واحليالدين وافظة على احملاو.مةالعاحل اية شريعة وضعية تقوم على حتقيق مصاإلسالملشريعة اف. اميسور
خر ليس من آلاية و من اإلسالملشريعة الغربية وليس من ارة احلضامن اخذوأيم ألنيون العلمافع عنه ايداخلمس هي مات الضرورا
.)3(" اعابدإو ليس اتقليدانألا

زع من التناإطارملدنية يف السلطة الكنيسة و ادم بني اوقع من تصاع بني مالصراحلل اضروريامرأنية العلمانت اكاذإ
لدين اف ختالاتمعني من جهة وايعة ف طبختالالانظري اإلسالمتمع اإطارمر خمتلف يف ألان افاإلنسانلسيطرة على اجل ا

ملصلحة و اجل حتقيق اع من الصراقض و التنالغريب يقوم على اتمع ان أحيث جند . نيةاملسيحية من جهة ثانة الدياعن ي اإلسالم
ت و ايآلايد من لعداك او هن. عالصراف و ختالالامن و ينبذ التضالوحدة و ايقوم على ي اإلسالمتمع اجند املصلحة فقط، بينما
:ىلاقوله تعانذكر من بينهي اإلسالمتمع ايف أملبدااليت تكرس هذاديث احألا

بين قُلُوبِكُم فلفأًء اعدأذْ كُنتم إللَّه علَيكُم انِعمةَ اذْكُرواواتفَرقُووالاللَّه جميعابِحبلِ اعتصمواو" ، )4(... " خوةٌإلْمؤمنونَ امناإ" 
.)6(..." وتذْهب رِحيكُمافَتفْشلُوازعواتناولَ: " ىلاف نذكر قوله تعختالالاليت تنبذ ات ايآلاو من بني .)5(..." اخوانإبِنِعمته بحتمصفأ

ت و اداللعبمالان شاكي اإلسالملدين ااط بينمت فقمالاملعاقتصرت على تنظيم املسيحية انة الديان ألديين، جند املستوى اعن امإ
نة الدياجند ابينم...و قس ابالدين من بال ايسمى برجاملسيحية عرفت مانة الديان أيف اضأيف ختالالايتجلى ات، كممالاملعا

لرسول القولاقًامصد،قدرتهحسب كلٍتبليغهو لدينامةاقإبلبني امطملسلمنيافكل صالألدين ال اتقر برجية الاإلسالم

100.ص، مرجع سابق  ،برياجلا)1(
9-8. ص. بق ،صامرجع س،رة اعم)2(
39. بق ،صامرجع س،غليون)3(
10:ة يآلا،تاحلجر ا)4(
103:ةيآلا،ناعمرلأ)5(
105:ةيألا،ناعمرلآ" أوالئك هلم عذاب عظيم تالبيناء م اجامن بعد ماختلفواو الذين تفرقواكاتكونوو ال"ىل ال تعاو ق-46:ةيآلا،لانفألا)6(
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.)1(..." ةأيعين ولو ابلغو: "...ملسالاة ولصالاعليه 

ن ألدينية وتنفي السلطة الشيعة تنكر وجود اء استثنالفكرية باته اراهبه وتيان كل مذأ"مذاهب واجتاهات وي اإلسالمإن الفكر 
ث املتقدم يقف تراملدين املوقف ااء وخلف هذارأم واحكأتصدر من اعلى ماإلهليةلقدسية اء اضفإهيئة أوفرد أييكون من حق 

حلكم امنطق اوهذاهوتوجيهانية نقدهامكإيل عدم التالسلطة وباد بوجود سلطة دينية مقدسة يفيد عصمة تلك اعتقالان إ)2(.اإلسالم
ء ويف انبيألاعدى احد ملعصمة ألاعترف بينه الألاإلسالمدي  يرفضه استبدام حكم اوهو نظTheo – cracyطي  التتيوقرا
صلة اقد وضع حدود في اإلسالمم النظان ألشورى و جند افرض عليهم الدنيوية وهلذانب اجلوام قد خيطئون يف لديين فقط ألانب اجلا

مرتكم أاذإبشر انأامنإ:م لسالاة ولصالال عليه اوقملعىن االيت تؤكد هذاديث احألاعديد من لاك ايوي حيث هننهو داديين ومهوابني م
مر دينكم أن من اكام:اضأيل اخيطئ ويصيب وقنه قدايعين ابشر وهنانأامإفأيمن رمرتكم بشيء أاذإبه وامن دينكم فخذويءبش
مة يف اهلالقضية اهذه لاحيي اإلسالمملوقف اوتبلور ."كم امر دنيأعلم بانتم ا:اضأيل اوق.علم به انتم اكم فامر دنيأن من اكاميل واف

:ن أيمبد

ن ،واللقرافقتهالتحريف موالوضع وااعنهيتفنليت يالسنة اني بن مستعينالقراو يف الينإنتقلاولوحي اء به اهو دين جان مأ: اهلمأو
هو ان مأ:انيهماوث.ته اطادة نشاموره وقيأم اليه زمإجعل اإلنسانهللا يف الذي هو وكيل العقل ابهذه ايف نظرتنسني ومسترشدين أمست
هلدف هو ار واملعيان يكون اوأيلراد واجتهلالام فيهاحتكالان جنعل أان بنص وتفصيل علينالقرااسة  مل يعرض هلام وسياحكأوادني

اليت حددهالية لكاعد القوامة والعاايالوصاإطارن يكون ذلك كله يف أعلى احملتملة عنهاملضرة اودفع األمةة موع املبتغاملصلحة ا
)3(ر الضرالضرر واكاليت حذر منهالشورى والعدل وان كالقرا

خرى فهي دولة دينية مدنية ألااألنظمةلنسبة ملختلف اوسط باتقف موقفاأنية العلمايتعلق باية يف ماإلسالملدولة امييز ان مإ
م امأل اابت وتفتح الثواصول وألالدين يف اهو دنيوي فتستفيد بامهو ديين وبني ابني ممتيزاإمنلدولة والدين عن اتفصل الاإحيث 
ة لدينيالسلطتني اوحيد تترفض اأاللدين كماهتطعاومقانية لرفضهالعلماهي تنكر يل فالتات وباملتغريايف رابتكالاوع ابدلإلاألمةعقول 

سبة هذه اجلميع من نقد وحماسلطة مدنية ليتمكن اة وجتعل منهسيالسيالسلطة اسة على القدالة اهحىت تزيلاسية ومتيز بنهمالسياو
وقد .ية اإلسالملدولة السلطة يف احب الشعب هو صان جلميع الاحلكم من قبل اركة يف املشانية امكإتطغى من جهة ولسلطة لكي الا
جتدر اوملدين امة ركن من امإلان  أتعترب الشيعة وحدهاعدى اية ماإلسالمت ارالتياملفكرين ومن خمتلف العديد من اه اجتالااكد هذأ
ت اهاجتالان كل ألدين رغم امن ناركأمن اسي ركنامة جمتمع سياقإيعترب ته الاهاجتامبختلف ي اإلسالمسي السيالفكر ان أليه إرة اشإلا

دون ام القياميكن نه الاف...ء اضلقاة والزكالعدل وامة اقإلدينية كات اجبالوالعديد من اك ان هنالدولة وامة اقإتؤكد على ضرورة 
ن اركأمن اركنأوصوله أمن صالأأولدين امن اركنايعتربوجب لكن الاجب فهو والوامة اقجب إلاهو وان مألدولة ورغم امة اقإ
بل ونشر ي اإلسالمتمع اة يالعبته من دور يف محاوم) سيالسياتمع ا(لدولة ام يشيدون بدور اصوله رغم أمن صالأن والاميألا
يل التاتنظيم وبإطارمل تكن يف املعتزلة ألار اندثافعي والشالكي واملاملذهب الفقهية كاهب املذاة بعض يامل ومحالعاع الدين يف خمتلف بقا
رة وليست من ملشواوأيع للرليت خنضالفروع امن رة امألاوحلكم اسة والسيالدين فان اركأليست من امهم لكنهلدولة ان دور اف
م حممد بن امإلات الذاضأينسبوه ايؤمنون مب" لدين ان اركأركن من اأصول وألامن اأالذين يعتربونالشيعة انستثين اوهنصول ألا

مث ..وم لصامث نزل ..ة الزكامث نزلت ..ة لصالا:حدة اواوتركواربعأاخذوافاد مخسالعباهللا فرض على ان أ" بدين من قوله العاعلى زين 

بعالراجلزء اين ، الثالد ا،ري البخاصحيح ،)جلعفياري البخاملغرية بن بردزبه اهيم بن ابرإعيل بن امسإهللا حممد بن ايب عبد أ(البخاري )1(
145.، ص)1990،بالشهاشركة : ئر اجلزا(ئيل اسرإذكر عن بين اب ماء ، بانبيألاب اكت

18.بق ،صامرجع س، رةاعم)2(
20.،صملرجع نفسه ا)3(
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.)1("لديناصول أحلكم من ام اسة ونظالسيامة وامإلالذين جيعلون الشيعة وحدهم هم اف)  .مة امإلا(ة يلوالامث نزلت ..حلج انزل 
مة اقإي من الشرعحلكم اليت تبني موقفهم بوضوح حول امى والقداء العلماملفكرين وال بعض اقوأن نستعرض أومن األمهية مبكان 

:مي سالإسي اجمتمع سي
."د اعتقالاصول أمة ليست من امإلان أ" ين يقول الشهرستاف-
ل افعأملتعلقة بالفروع ائد بل هي فرع من العقات وانالدياصول أمة ليست من امإلان إ" ن ين يقوالاجلرجاي وجيألالدين اوعضد -

." ملكلفني ا
."د اعتقالاصول أمة ليس من امإلام يف لكالان أ" حلرمني امامإجلويين او-
ن اميألان اركأمن اركنأوثة لثالان اميألاصول أمن صالأأوخلمس الدين ان اركأمن امة ركنامإلان تكون أه ينكر إنبن تيمية فاامإ-

.ن احسإلان اركأمن احىت ركنأولستة ا
حل املصاهي من امنإست كذلك ولي..لدين ان اركأمة من امإلاهي كون امنإيف ذلك ميةامألالشيعة اوشبهة " بن خلدون يقول او-

.خللق اىل نظر املفوضة امة العا
در امصاأقول أن أدر املصا، وقد قصدت بي اإلسالمللفقه العليادر املصاالسنة مهاب والكتان أ" لسنهوري الدكتور اويقول 

ء الفقهاهو من عمل ي اإلسالملفقه اته ،فالفقه ذاليست  هي اته ولكنهاهاجتامة ترسم للفقه ادئ عان على مباحلياتنطوي يف كثري من 
ملسلمون املفكرونالذي عرب عنه الدين هو انون من القان التحديد ملكاافهذ.ملدين انون القام ان وقضالروماء اصنع فقها،صنعوه كم

.)2("لسنة اب واتلكاوليست من ) أيلرا(مستخرجة منالوالدين فقاحلكم من ام امة ونظامإلاسة والسيان ايف مكالذين حبثوا
مما يفيد أن النظام لدينال ارجالدين والصاختصاية ليس من اإلسالملدولة اسي يف السيام النظان أال يف جمملهاقوألاوتؤكد هذه 

كد يؤاملختصون ومماسي السيالفكر ال اء ورجاصة بعلماخلالفكرية اسية السيااألمورهو من أنهأيطابع مدين ذاي اإلسالمالسياسي 
ت  حيث يقول حممد السلطاهي مصدر األمةن أخرى أرة الشعب وبعباهي ملك ي اإلسالمسي السياتمع السلطة يف ان إه اجتالااهذ

مة العاايتصرف يف شؤونفسهم ،فالأصة ايف خاألفراد،كاحرة مستقلة يف شؤوايف جمموعهاألمةن تكون ألعدل احلكمة واو" عبده 
وذلك منتهى اتصرفهم وقد وثقت م ،هو عني تصرفهنمر الألايل أوهللا باب املعرب عنهم يف كتالعقد احلل واهل أمن من تثق  م الإ
ن أن تشترط عليهم وبعد أبعد امهابع حكان تتأاألمةن على إ:ين افغألالدين ال اويقول مج. امن نفسهان تكون به سلطتهأميكن ام

امينأافظابقى حماسه مأج على رالتايبقى : لقسم وتعلنه له ااوتتوجه على هذ) لدستورا(األساسياوناخلضوع لقاونةامألايقسم على 
.)3("س أرجه بالاتأوج اتسه بالأن يبقى رأامأاألمةن دستور احنث بقسمه وخاذإنه الدستور واعلى صون 

علم و الدين عندنا"ن إلصدد على ااي يؤكد يف هذوالقرضايوسف لدكتور ان ائية فاقة عدلعلم عالالكنيسة باقة نت عالاكاذإ
شىت ابابوأملسلم الوحي للعقل افتح " اد وتوجيه وذارشإقة ملسلم عالالعقل الوحي باقة نت عالاكاوهلذ. )4(" دينالعلم عندنا

)60-59(.ص.صمرجع سابق ،رة ،اعم))1(
)61–60( . ص. املرجع نفسه ،ص)2(
)66-65( . ص.صاملرجع نفسه ،)3(
100.بق ،صامرجع س،غليون)4(
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.)1(..."جلدلالطب و العلوم واىل اذلك متداية فقط بل والشرعللغوية و العلوم ال ارف ليس يف جماملعالعلوم و امن 

ت اتمعاليت تكون يف انية العلمان انية فاملسيحية من جهة ثاية و اإلسالمنتني الدياتمعني من جهة و اف طبيعة ختالالانظر
اطلبهيالهنانية بصفة مطلقة فالملعايرفض الي اإلسالملدين ان اكاذإنه اأيملسيحية الغربية ات اتمعايف اية ختتلف عن نظرياإلسالم

ت امعايف جام درسوأنفسهم بسبب أنستهم أرية فابصدمة حضاصيبوأ"ء من ارأاضأيفق  انوريب و الوألابقة للنموذج اكنسخة مط
حسني، ي، طه والطهطالعسكرية و غريه من رفعت اادمييتهاكألضبط يف الفرنسية و باتورك يف تولوز اتأل ا، حيث درس كماروبأو
هزة اجلات الوصفاك اذأوي اإلسالملبلد ااىل هذان ننقل أنه ينبغي اجة ايعتقدون بكل سذانواسني، حبيب بورقيبة، حيث كاتب ياك
رة اتوجد حضال" لاحدهم قان أبل )2(" تالوصفاحدى هذه العلمنة معتربة انت ارته و تفوقه وكالغرب و حضاح اىل جنادت أليت ا
او مم)3(" او شوكهاهي بزهرهاكماو فرضهاطهاشتراروبية و ينبغي وألارة احلضارة تعين احدة فكلمة حضاورةانية، توجد حضاث

جتعل الاللغة وحدهان أللغة معتربين ام على اهجمانية صبوالعلمائهم باربتهم للدين و نداحمإطارو يف "م أجة وعيهم ايكشف سذ
... منيأسم السيد و قامحد لطفي امة موسى و مية مثل سالالعاللغة ام استخداىل ابعضهم يدعو خذ احدة بل امة وااملتحدثني امن 

.)4("فةالثقاحبجة سهولة نشر 

ن الدكتور برهاملفكرين و من بينهم العديد من احظ لغري الار افكأن يف الذوبامليوعة و السطحية و امن اب و غريهاسبألاهلذه 
لسبب اليس اإلسالمن إو يضيف ...صلي ألاايف موطنهانت متيزهاليت كالقيم املضمون و اواألسسلعربية تفتقد اية نالعلمان إ"غليون 
سية السيالدولة ام التمييز بني مهاسية من دون اعية سياجتماعملية ارهاعتبان تتطور بأطية لن تستطيع الدميقران أطية و الدميقراب ايف غي

.)5("م دينيةأنت انية كائية، علمالعدالتبشرييةالدعوة اومضمون 
زع على التناجل تنظيم امن ا، هذ)شأيتع(فقية اقة توعالاأطية و كالدميقرالدين و اقة بني لعالاالتحليل تبدو لناال هذمن خال

سئلة يف ألاصبحت أحيث "ملية اتكقةطية هي عالالدميقرالدين و اقة بني لعالان أك من يرى ان هنأبل . اإلنسانعلى اسيطرة كل منهم
ؤل التسااكس فيرب جييب عن هذاحلقيقية ؟ ندع مااء وظيفتهادأىل مستوى ات دينية لترتفع اطية من مستلزمالدميقراهرة اق هل للظاسي
صور أكثررخيية التاحية الناىل ذلك قوله من اطية مث يضيف الدميقرارسة املماطي و الدميقرانتية شرط ضروري للمفهوم الربوتستان اب"
ن البلدالدولة يف الكنيسة و ان أ"ركون يف أحظة حممد يفسر مالاماو هذ. )6("لدينية اهيم املفاسست على أليت تاتلك امياطية تسالدميقرا
ة حرة تتيح جل علمنات جديدة من اقداتعأوعن صيغة جديدة امعان تبحثأجل ان من جديد من آلان ارباتتقاخذتأملعلمنة قد الغربية ا
نية مل العلماتمع و لكن هذه الدولة و الدين و افصلت بني اأمن حيث اليت قد يعرب عنهاو . ))7("نية جديدةات وجود روحانيامكإ

.لديناتلغ 
ل ايزالاكمانايل زمإلقد خيل "ذ يقول إب من بينهم حممد حسنني هيكل عن موقفه الكتاجع بعض اىل تراخري نشري ألاو يف 

ن ننقل من أجة ايف حازلناماننأيب يف اصحأرك اشأل ازأالنهوض و ماىل االروحية سبيلنالعقلية و الغرب اة ان نقل حيإيب اصحأىل اخييل 
حل اهو غري صالغرب مايف ارى مألعقلية و اة احليامر ألفهم يف اخأصبحت أنستطيع نقله لكن العقلية كلمالغرب اة احي

13.،ص1997خريف 10مليزيالعدد ا،اإلسالمي يل للفكر العاملعهد ا،ملعرفةاميةسالإجملة " لكرميان القراملعريف يف ام النظات حول اساحبوث و در"،ن اشدالراحممد عبد )1(
676. بق، صامرجع س،زق الراعبد )2(
676. ، صنفسه رجعامل)3(
676. ، صنفسه رجع امل)4(
168.،صلتجديدا" منيأن غليون و مسري الدولة لدى برهالدين وات افة ونظريالثقاسة و السياجدل "،يالعزواد اقبس جو)5(
136. ، ص1995ء اشتسيةات سياءاقر" صر املعاقع الواو ميةسالإلالدولة ات انظري"،روقي الفاسهى )6(
56: بق، صامرجع س،ركون أ))7(
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هو العنيف لكل مالرفض ا"ن أنية انؤكد من جهة ثاكم)1(" فتهمالروحية غري ثقاافتنالغرب و ثقاريخ الروحي غري تاارخينافتنقله ان ال
عي اجتمالام النظادة لكبري بكيفية والاجلهل ااوبسبب هذ. الغربية و تطورهات اتمعالفهم له وعدم معرفة اتج على عدم اغريب ن

هو ايرفض كل مالاإلسالمن ذلك أ)2(" اإلنسانثة حلقوق احلداو بية للعلمنةاجيإلانب اجلوام جيهلون إوره، فريب و تطوألاين العلما
ت ويف خمتلف اراحلضار خمتلف ادة من مثاستفالاانه يبيح لناية حيث اإلسالملقيم اقض مع ارض ومتناهو معايرفض كل مامنإغريب و

.لدينية اائدهاهي عقات وماراضحلاصل تلك ألنظر عن ابغض ... لتكنولوجية الطبية واعية واجتمالادية واقتصالاسية والسيات الاا
اوذلك عندماهيتتمع ،ويؤكد على بشراسية يف السيالسلطة ا" مدنية "يقرر "نه انية من حيث العلمايتفق مع اإلسالمن إ

اههاومسؤوليته جتاألمةكم عن احلابة  ايؤكد على نيالبيعة وعندمالعقد وار واختيالالبشر والسلطة هو شورى اىل هذه الطريق ان أيقرر 
ىل كثري من ار اشأوم احلكامن ال عددواجلميع قد تناف اعترانه بألالدنيالدين وابني "لفصل ا"يرى لوقت الات ايف ذوهو...امهامأو
ليت ااألحكامت ايية وآلالشرعصد املقاملتمثلة يف الكلية اعد القوان عية عدد ماجتمالاة اوقرر للحياموقفاختذ لنفسه فيهافالدنيامور أ

.)3("لكلية اعد القواهذه إطارم يف ام وجمتمعاحيان يطورواوايتحركوأوان يعيشوأس النات مث طلب من املتغريابت دون اقننت للثو
ت اسة ملتطلباجة ماعية حباجتمالام اس يف حيالنان أة من حيث احليايف ي اإلسالملتوجه اصحةحلديثةات اسالدراكدتألقد 

لسليم املنطق العقل وايقبله ما ال الروحية فهذانب اجلوال عن انفصالاة بشرية منفصلة كل ان نتصور حيأميكن الاننإفا،ومن هندينية 
هو ديين اتفصل بني مدية متيز والاقتصاية وساعية وسياجتمان تقدم نظرية أعت استطاليت الوحيدة انة  الديااإلسالمن اوعليه فقد ك.

ن اولقد ك. لنرية العقول اب اصحأالإان يدركهأيستطيع خلة الادلة متدامعإطارهو للبشر يف اهو هللا وماهو مدين بني ماوبني م
؟ لكي يستطيعون أيلرام ألوحي ؟ اهو املشهور ،اهلم ام ،سؤلسالاة واللصالرسول عليه الون ايسائماهللا عليهم دان ابة رضوالصحا
هو اماملطلقة ،بينماعة الطاصول ويستوجب ألالديين هو من امر ألان ألقصد من ذلك اهو دنيوي واهو ديين وبني مالتمييز بني ما

سة السيامور أة من نلساء يف اجاكل ماوهلذ... لتعديل الرفض والقبول واملشورة واوأيلرايدخل يف الفروع ممادنيوي فهو من 
اناحيألفونه اوخياناحيأفقونه ابه ويواصحأم يستشري لسالاة ولصالالرسول عليه ان اكاوهلذايعترب ديننالاكلهالدنيامور أء والقضاو
ن قد آلقران أبل . ت شديدة افختالان خيتلف معه عمر اهم وقد كأين عند راحيألاخرى ويرتل يف كثري من أاناحيأه أيخرى ويعدلون رأ
ر اشأعمر احهم بينماطلق سرأبكر ويب أأيتبع رالرسول ان إى بدر حيث سرالف عمر يف اخام مللسالاة ولصالارسول عليه لاتب اع

يثخن حىت سرى ايكون له ن أن لنيب اكام" ةيآلالت حهم فرتاطلق سرألفدية وام قبل لسالاة ولصالاعليه لرسولان يقتلهم لكن اعليه ب
هو دين وحي ابني مائماملسلمون داوميز اإلسالملقد ميز )4(."هللا عزيز حكيم اوخرةآلاهللا يريد اوايلدناعرض ون ريدي.رض ألايف 

يقرون ، ولكن الانه قد يكون خطاء جيتهدون ،وابينألان أعلى " ن القراي يف تفسري والبيضايقول اكمأيسة وراسياهو دنياوبني م
.)5("عليه 

689: بق ،صامرجع س،زق الراعبد )1(
37. بق ،ص امرجع س،ركونأ)2(
73. بق ، صا،مرجع سعمارة ، )3(
67ة يآلال انفألا)4(
82. بق ، صامرجع سرة ،اعم)5(
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ن إهلوى اينطق عن امو" سوى مبلغ ليس نهأللديين ،انب اجلاتتجلى يف اإم فلسالاوة لصالاعليهلنيب اعصمةعنامإ
عد القوابةامبثهي ليتاواتناصول يف حيألامتثل الدينية ألانب اجلواملطلقة يف اعة الطاوجوب اإلسالمقرر اوهلذ)1("وحي يوحى الإهو 

هللا اقضى اذإملؤمنة ن ملؤمن والاكاوم"ىل اعلقوله تاقادملشروعية مصاأية ومبدالشرعأ لتحقيق مبداهلفتاميكن خمليت الالدستورية ا
قبحه القبيح ماوالشرعحسنه احلسن ماف)2("امبينهللا ورسوله فقد ضل ضلالامرهم ومن يعص أخلرية من ان تكون هلم أامرأورسوله 

ختيارنه الانؤكد اوهن.سفل أخلفني من املسح على ان العقل لكاية تدرك بالشرعاألمورنت او كهللا وجهه لال علي كرم اقاوكمالشرع
م العاطارإلاافرسم هلك كل شيءادرإاطيع عقوهلتستحيث اليل للبشريةاهللا تعاعدة من قبل اوذلك يعترب مساهللا لناره اختاامالإالن

ففي غزوة " ملعىن االيت تؤكد هذاي اإلسالمريخ التامثلة عديدة يف أالأو.سليمة وصحيحة سس أعلى ااء حيامن بناميكنهاة مماللحي
مأ–ن املكا–ملرتل اات هذأيرأهللا ارسول اي"لوه أكن معينة،فسامأيف الورتن يأبه اصحأم على لسالاة ولصالالرسول عليه ار اشأبدر 

ملكيدة احلرب واوأيلرام بل هو ة ولساللصالال عليه افق.ملكيدة احلرب واوأيالرو هأمعنه ؟ خرأنتأونتقدمه أناهللا ،فليس لناأنزلك
لقلب اءه من اورافنرتله ونغور م) قريش (لقوم اء من ادىن مانأيتحىت اض بناف.ليس لك مبرتل ان هذأهللا ارسول اي: ب احلبال افق
اهلهأملدينة وجد اىل الرسول ابعد هجرة و...ب وفعله احلباأيرم لسالاة ولصالاهللا عليه استحسن رسول ايشربون ففنشرب وال..

امنإل افق..جعوه ارافلم*النخل شيصار ان صألنتيجة انت افك"  اذلك يغين شيئأظنام"لتلقيح بقولهاعليهم بترك فأشارايلقحون خنله
هللا اكذب على اهللا فلن ال اقلت لكم قاطئ ويصيب ولكن مللظن خيان ابشر مثلكم ، وانأفإمناصنعوه ، افان يغين شيئان كإلظن ، اهو 

.)3("كم ادنيبأمرعلم انتم ا... ةياويف رو
لرسول الون ابة يسالصحان اكفإذامر دنيوي ؟ أهو اهو ديين وبني ماتتمثل يف كيف منيز بن ماليت تطرح هنااإلشكاليةلكن 

ليوم ملعرفة ذلك؟ان نستخدمه حنن أالذي ميكننالتمييز ار اهو معيام يف ذلك وجييبهم فملسالاة ولصالاعليه 
لدين ال ايدخل يف جماممل ملعرفة املعاضحة اجل وضع حدود وامن افيهالية وفصلواشكإلاب عن هذه اجلواملسلمني اء ال علموالقد ح

وخمريين يف اقطعيامالزإىل وألانصبح ملزمني بلدنيوي حىتال اايدخل يف ام ومتييزه عن ملسالاة ولصالالرسول عليه اوأفعالل اقوأمن 
برز ممن اومن .ملصلحة اىل من جلب أوملفسدة املصلحة ودرء اسد وجلب املفاملتمثلة يف درء املصلحة وايقتضيه حتقيق انية حسب مالثا

:ربعة أم اقسأىل النبوية السنة ايقسم حيث يفالقرام امإلا" يف ذلك اصنفو
.ء السمالة ربه ويبشر وينذر بوحي احبكم كونه رسول يبلغ رسأيلة ،الرساول بلرسات اتصرفاهلأو-
.جممله اسطتهالوحي ،وفصل بوامض اغاليت يفسر اى والفتاتتعلق بأيلفيت، ات باتصرف: انيهاوث-
.ت ازعاملناس يف النائه بني اء ، تتعلق بقضالقضاأي، حلكم ات باتصرف: الثهاوث-
دين املياسة يف خمتلف السيالدولة واصة باخلاوقراراتهوأفعالهله اقوأسة وتشتمل على كل السياأي، باإلمامةت اتصرف: ابعهاور-

.ت الااو
ن يف تبليغ وشرع يدخالامه) الفتيالة والرسات بالتصرفاأي(لسنة اين من الثال ووألالقسمني ان أيف القرالتقسيم حيدد ااوبعد هذ

.)4("لدين  ابع فليست من الرالث والثالقسم اامألدين اب اب

4و3ة يآلالنجم ،ا)1(
36ة يآلاب ،احزألا)2(
كل حل لألالغري صابس الياف اجلالتمر اوهي : اشيص*
)84-81(.ص. بق ، صامرجع سرة ، اعم)3(
88. ، صنفسه املرجع)4(
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لسنا ملزمني باإلتباع والتطبيق و إمنا حنن مطالبون فقط بإتباع املبدأ –قسام السنة النبوية القضاء والسياسة أففي هذين القسمني من 
ني والسياسة لتحقيق املصلحة ودفع فالقاضي مطالب بان يقضي بالعدل بناءا على البينة واليم،الذي اتبعه الرسول عليه الصالة والسالم 

.الضرر 
:ويل اهللا الدهلوي قسم السنة اىل قسمني " بينما 

)1(مأتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا–ما سبيله تبليغ الرسالة وفيه قوله تعاىل-1

فإمنا أنا أيمن ريءمرتكم بشأذا إخذوا به و من دينكم فيءمرتكم بشأذا إنا بشر أمنا إ" ما ليس من تبليغ الرسالة وفيه قوله -2
ذا حدثتكم على اهللا شيئا إا ظننت ظنا و ال تؤاخذوين بالظن ولكن إمنفاين " ففي قصة تأبري النخل قال عليه الصالة والسالم ." بشر 

.)2(ملتعلقة بالسياسة ااألمورو...ويف هذا القسم تدخل علوم الدنيا ،الطب والزراعة هللا ،فخذوا به فاين مل اكذب على ا
:صول السنة اىل قسمني وهلذا قسم علماء األ

.وهي تلك املتعلقة بالدين مثل تفسري الوحي وتفصيله ومثل الفيت فيما هو دين : سنة تشريعية -أ
م اعلى وهي كل ما يتعلق بالسنة النبوية بأمور الدنيا وخباصة تصرفات الرسول صلى اهللا عليه وسلم كحاك: سنة غري تشريعية -ب

)3(."للدولة وكقاض بني الناس يف اخلصومات يف القضاء وحنكم بالبينة واليمني 

ومشورة فيه وبني ما ميكن أن يكون مصدره أيمييز بني ما هو متعلق بالوحي فهو كالم اهللا وليس للبشرية ري اإلسالمن الفكر إ
للتطور ومتعلق باملتغريات اليت ختتلف من جمتمع آلخر ومن زمن العقل حيث يكون حمل نقاش ومشورة واخذ ورد ألنه إنتاج بشري قابل

و يعترب .اإلسالمالكليات اليت رمسها إطارية احملكومة باملصلحة  العامة تكون دائما مقيدة يف اإلنسانفالتجربة .آلخر داخل اتمع الواحد 
.الدين كوسيلة من الوسائل املساعدة للبشرية للوصول اىل احلقيقة 

كما  ينكر العلمانية ينكر كذلك  السلطة الدينية ،ويدعوا اىل ي اإلسالمن الفكر أخالل هذه التقسيمات يتضح لنا ومن
وشرع العلوم األحكامي وما يتعلق به من استنباط الشرعالتمييز بني السلطة الدينية والسلطة الدنيوية فالسلطة الدينية واملتمثلة يف العلم 

ن أتصاص علماء الشريعة وليست هلم سلطة سوى سلطة الدعوة للخري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وليس هلم ية فإا من اخالشرع
.السياسة ص علماءيتدخلوا يف السياسة ألا من اختصا

وره يف اتمع عطى لكل منهما جماال يف احلياة وحدد له دأقد اختذ موقفا وسطا من العلمانية والسلطة الدينية حيث اإلسالمن إ
اإلسالممجع بني العلمانية والسلطة الدينية  حيث كانتا متصارعتان يف القرون الوسطى فأقام بينهما اإلسالمن أن نقول أوهلذا نستطيع 

ماإلسالمنهما فلم تستطع البشرية رسم احلدود بينهم لكن أينكار إن لكل منهما دور يف احلياة وال ميكن أساس أصلحا دائما على 
صول اليت ال تستطيع العقول الوصول هلا ومن بينها عالقة العلمانية بالسلطة الدينية استطاع ذلك ألنه مرتل من عند اهللا حيث حدد األ

:يف ما يلي اإلسالموتتجلى وسطية .
وهلا عليه الرقابة ...ت ليه من سلطاإووكيال هلا فيما تفوضه األمةنائبا على عن ) الدولة (على يف اتمع يكون احلاكم األ-ا"

.خالل بشروط التفويض واحلساب والعزل ،عند اإل
كليات الدين ومثله العليا إطاروالنظر يف أيبالشورى والراألمةساس ،منفذا للقانون ، الذي يضعه جمتهدوا  كما يكون يف األ-ب

ا الدينية املتمثلة يف النصوص القطعية الثبوت يلوصاطاا بان تتقيد سلأهنا ،هي مصدر السلطات ، شريطة األمةن أأي...اه العامة ياووص
.يف جمموعها األمةوالقطعية الداللة طاملا بقيت هذه النصوص حمققة ملصلحة 

ن عالقاا ال ترتل اىل مستوى الفصل بينهما وإمنا هو التمييز بني أللدين مدخل يف الدولة لكنه ال يرقى اىل مستوى الوحدة كما -ج
.)1("صح واألدق للتعبري عن نوع هذه العالقة فالتمييز هو املصطلح األ..والدولة الدين 

7: ة يآلاحلشر ا)1(
89. بق ، صامرجع سعمارة ،)2(
200. ، صاملرجع نفسه)3(
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امتهاقإن إأولدين امن الدولة ليست ركنان أن نفهم من أميكن والي اإلسالمسي السياتمع اس اسأملدنية هي الدولة اوتعترب 
ىل ام لسالاة ولصالالنيب عليه الضبط بعد هجرة اوبي اإلسالميخ رالرجوع للتان اف.اقة بينهمك عالانه ليست هنا شرعيا اجباليست و

مدنية ل دولة إسالمية أونت تلك اكت ،وفعالاقلعالاونظم " لصحيفة ا"لدستور ابة الدولة وكتاسيس أم به هو تال عمل قأون املدينة فا
جلميع اااحدة قوية يهامة وارعة وجعلت منهم اتصنت ماليت كالعربية ائل القبادور كبري يف صهر تلك ان هلاوك. لبشرية اريخ ايف ت

.ن مل تكن ركن منه الدين وان اركأمن خطرااجيعل منهاية مماإلسالملدعوة اونشر اوغربات شرقالفتوحان تقيم أعت استطاو
لشريعة الاامرت أت دينية اجباك وان هنأحيث امتهاقإشرة بامببصفة مرأنه مل يارغم اإلسالملدولة يف امهية أوتتجلى

ىل مجع وصرف اج احتتاإة فالزكاحلصر مثل ال الاملثات على سبيل اجبالواك دولة مدنية وتتمثل هذه امل يكن هناذإم االقياميكن 
به ارة يف كتاتور حممد عمحيث يؤكد الدك...حلسبة اة يمل ووالاملظاء ادي وقضاء عا يستوجبه من قضالعدل ومامة اقإص والقصاو
لدين فهي ان اركأمن ائد و ال لعقاصول ألفروع وليست من امن اإووعقالاشرعالدولة ووجواضرورة " ية على اإلسالملدولة ا
جب اهي وامنإو.. ادينيافهي ليست ركن.ة احليان يف هذه انسخلري لإلاملشتمل على حتقيق الديين اجب الواه ويقتضيه اقتضاجب مدين او

نيون ، العلمالذي يقول به النحو الدينية على ائض الفرات واجبالوابااقوعالالذي يقطع صالاملعىن ادنية لكن ليس بمدين وضرورة م
عن Theo – cracyطيةالتيوقرانة والكهاء انتفاامنإملدين واجب الواالدينية متوقف على حتقيق هذات اجبالوالكثري من ام ان قيال

"اإلسالميف طبيعة الدولة والسياسة  تسمى شورى وهذه االصطالحات ما خوذة من القران اإلسالموكانت السياسية يف صدر )2(. 
وقوله .رهم يف السياسة ألا أمر دنيوي مدين بشري  متعلق بتحقيق مصاحلهم الدنيوية  واشأي)3(" مر رهم يف األواوش" لقوله تعاىل 

.ستهم شورى بينهمن سياأأي)4(""وأمرهم شورى بينهم "تعاىل 
فالدولة العلمانية هي املقابل للدولة الدينية واتمع ملقدس ذا كانت العلمانية صيغت كمصطلح يقابل اإنؤكد انه األخريويف 

ؤسسات ال يعرف الدولة الدينية وال اتمع املقدس ألنه ال يعرف رجال الدين وال املاإلسالمالعلماين هو املقابل للمجتمع املقدس فان 
وربه ويرفض الكهانة والكهنوت ومن مث فال مربر لوجود العلمانية يف اإلنسانالدينية  و ال صكوك الغفران فهو ينكر الوساطة بني 

وما جتدر اإلشارة إليه هنا أن الدين .ربا الكاثوليكية حيث نشأة العلمانية أواألنه مل يشهد تلك الثنائية اليت شاهدي اإلسالماتمع 
نظام سياسي أيأون نتصور دولة التارخيية وهلذا ال ميكن أظاهرة اجتماعية حيث انه يدخل يف طبيعة وتكوين اتمعات و سريورا

الشرق ال يأخذ الدين بعني االعتبار وهذا ما أكده الدكتور مراد هوفمان من خالل حتليله لعالقة الغرب بالدين حيثأوسواء يف الغرب 
ففي الغرب جند العلمانية كنموذج ،حيث –اختالفهما غري القابل للتوفيق يف نظرية الدولة اإلسالممن عالقة الغرب بيبدو"كد انه أ

ربا الغربية أوخرى يف ذلك ، بينما مل يفك ارتباط الدين بالدول يف معظم أدولة أيمن أكثريفصل الدين عن الدولة وسارت فرنسا 
عدم تدخل الدين –نظريا –ومع هذا ، يعد )األحد صلواتازات ، جية باملدارس ،ضرائب الكنيسة ،األالتعليم الديين ، الصال(وأمريكا 

الغرب يف ذلك  على قول ويستند . قائم على فصل السلطات األحزابة لنظام دميقراطي متعدد األساسيمور الدولة احد الشروط يف أ
ينادى بأنه دين ودولة ،تقوم على الشورى حيث ي اإلسالمعكس من ذلك ،جند على ال.هللا هللاعط ما لقيصر لقيصر وأعط ماإ: املسيح 

200. ص،بقامرجع سعمارة ،)1(
)244–243(.ص.، صاملرجع نفسه )2(
159:ة يآلان ال عمرآ)3(
38ة يآلالشورى ا)4(
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ويواصل الدكتور حتليله ليثبت ارتباط )1(يفصل الدين عن الدولة و ال ميكن فهم هذا القول والتاريخ واحلاضر ال يؤيدان هذا التعميم 
سرائيل يف حرا مع إن احنياز الغرب اىل حداث السياسية ويعترب أيستدل باألالدولة الغربية بالدين رغم شعار العلمانية الذي حتمله و

مريكا وبدا  نه مع أوااملسلمني يعود ألسباب دينية،كذلك ال خيفى على احد الدور الرئيسي الذي لعبه البابا بولس يف ايار الشيوعية بتع
ن مبدأ الغرب يف نظرية الدولة يعتقد املسلمون أ"سباب وغريهااألوهلذه )2(" ملانيا الشرقية ورومانياأذلك االيار من كنائس بولندا و 

:رمبا خداع  نفس  ومن البديهيات عندهم أووهم  
.ال ميكن أن ختلو دولة من مذهب ،فحىت زعمنا بدولة ال مذهبية علمانية فهذا نفسه مذهب1-
انه وفترة مين يعيش فترة ممارسا ألة الناس فال احد يستطيع أيف شخصيلة فصل الدين عن الدولة لن يؤدي إال اىل حالة انفصامواحم2-

.)3("انه ويعلقه على املشجب فور دخوله مكان عملهأميكافرا به فاملؤمن احلقيقي ال يستطيع أن خيلع 
قتصر تدية و عليه فلم اقتصالانونية و القاعية و اجتمالاسية و السياهر املظالعديد من الغريب يف الفكر انية يف العلمالقد جتسدت 

ن العلمانية هي احلداثة وكل ما هو ليس ثة وهنا تكمن اخلطورة يف اعتبار أبل مت ربط العلمانية باحلدالدولة فقطالدين عن اد ابعإعلى 
ن أ"أساسها مغالطة ا نؤكد أالذي يربط بني الدين واحلياة انه ضد احلداثة وهنا ي اإلسالمعلماين فهو ضد احلداثة ومن هنا اعترب الفكر 

بوصفه اإلنسانربا العصر احلديث معلنة انتصار الفعل على الالهوت ومركزية أوفكرة احلداثة خرجت من رحم التحوالت الكربى يف 
والشاملة زاء هذا التحول املعريف بدءا من املمانعة احلادةأبدت أشكاال من املمانعة إي اإلسالمجوهر العامل لكن جمتمعات العاملني العريب و 

ن الظواهري وسعيد حوى مرورا باملمانعة أميمع املراكز الدينية يف مصر والعراق واملغرب وصوال اىل املمانعة البعدية مع سيد قطب و
)4("ي وعبده والكواكيب وااملتكيفة مع الطهط

اثة والليربالية والعلمانية لعلماين ومت الربط بني احلدية الفكر ااإلسالموهنا نشري اىل انه يف القرن التاسع عشر تبىن بعض املفكرين من البالد 
بطرس البستاين " ن يكون ليرباليا علمانيا ومن ابرز هؤالء املفكرين نذكرواحد حبيث أن من أراد أن يطلب احلداثة جيب أيءم شعلى أ

ما املقالة سالمة موسى وطه حسني أفي السيد ونطون  وأديب إسحاق ويف مصر يف القرن العشرين  امحد لطأوشبلي الثميل وفرح 
يف الوقت نفسه حذرت من التسليم بوحدانيته املرجعية وتفوقه ألماخذ به ريب وضرورة األوية فسلمت جباذبية النموذج األصالحاإل

.)5("ي اإلسالمعلى النموذج 
منظور يوفق ويقيم توازنا بني املتطلبات عطاء إقد ترتب على هذا املنظور الغريب املتطرف للعلمانية والذي يعرب عن عجزه عن 

ومن . دةالسياحب الشعب هو صان أر ابالدينية واملدنية  يف احلياة البشرية كما ترتب على هذا املنظور نتائج خطرية نذكر من بينها اعت
خرى عن مدى موافقة مرة أءل انتساومن هنطيةالدميقرااليت تقوم عليهامة اهلااألسسحد ادة للشعب السياد اسنإن أر اعتبامت اهن

.دمالقاملطلب اله يف واسنتناماو هذ؟ ي اإلسالملبديل اهو الغريب  ؟ وماملفهوم ادة بالسيالفكرة ي اإلسالمالفكر 

85. بق صامرجع س،ناهوفم)1(
85.املرجع نفسه ص)2(
86. صاملرجع نفسه، )3(
بر خريف كتوا16لعدد الة العربية للعلوم السياسية احللوى ،اءة لكرم اقر) 2007لعربيةالوحدة ات اسامركز در: بريوت (ثنياحلدات الاسة يف مقادر:ثة احلدالعرب واعبد االله بلغزيز ،)4(

224.ص2007
224.صنفسه،املرجع )5(
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الســـــيـــادة:بحث الثاين امل

تعرب على من اأمن حيث دةاسي للسيالسيالوجهاهو اهذايف حبثنايهمنان مالدولة، فام ان قياركأمن ادة ركنالسيانت اكاذإ
يف تجلىتلسلطة واحب انه هو صادة للشعب وذلك للتعبري على السياو نسبت العليالسلطة ااأبدة السياتعرف السلطة وهلذاميتلك 

طية فحسب، بل اقرلدمياسس أمن سأتصبح سيادة الشعب ا من هذا القنطالاو. سيةالسياركة املشالشعب وحقه يف ادة ارإتكريس 
لشعب ادة اتصبح سي)1("لشعب و للشعبالشعب باحبكم "طية اللدميقر(LINCOLN)م لنكولن ابرهأومن تعريف . اجوهره

. طيةالدميقرااليت تقوم عليهاىل وألاعدة القا

اريخ ظهور ن نرجع للوراء لتأة وقبل التطرق ملفهوم السيادة السياسي يايستحسن بد:دةالسـيـاأظـهـور مـبـد-
دبيات حيث تشري األبعاده الدستورية والسياسية واالجتماعية ودواعي ظهوره حىت نتمكن من فهم أسبابأهذا املفهوم وماهي 

ىل الفضل فيه احلديث يرجع اسي السيالفكر ايف ازهابرإن والرومال مرة يف عهد أودة فكرة قدمية ظهرت السيافكرة السياسية اىل أن 
وفكرة ".دس عشرالسالقرن اين من الثالنصف اصدره يف ألذي اجلمهورية ايف مؤلفه " ن ابود"لفرنسي الفقيه اصة اخبلفرنسي والفكر ا
نه اكيد على ألتاىل االوسطى حيث ذهبوالعصور اع يف اقطإلاء امرأوابالباء ازإمللك ات اعلى سلطاعادفادة ظهرت يف فرنسالسيا

لدولة اخل السلطة دايف اهلايوامسأوافساجتد منليت الاالعليالسلطة ادة هي السياصبحت تلك أملة يف مملكته والكادة السيايتمتع ب
لتصبح األمةىل امللك امن ادة ولكنهم نقلوهالسياظ بنظرية احتفالاىل الفرنسية الثورة ال الفرنسية عمد رجالثورة امت اقاوعندم.

ح ضد الكفاسلحة أح من كسال"  األمةدة اسي" أمبداسفتهلفرنسية وفالارة لثوال استخدم رجادة والسياحلق يف احبة اهي صاألمة
.)2("هلي الالتفويض املستبدين وضد نظرية امللوك ا

ة يالعناباحمميأوإهلاكم احلان يكون أكاإلهليةدة اردة لإلالسياليت ترجع فكرة اهلي إلالتفويض انتهت نظرية الوقت اومنذ ذلك 
نعم أيهللا فرد عليهم علي الإحكم هللا وجهه بقوهلم الاخروجهم على علي كرم إطاررج يف اخلواادى اليت نارة لفكاوهي اإلهلية

.ئدم اقو هو للسلطة فيهم ويكون رمز وحدم كم يسوسهم مبعىن يقودهم ويكون ممثالاحأومري أس ان يكون للنأبد لكن ال

يف أكثربتفصيل اهلواليت سنتناو" عياجتمالالعقد ا"ل نظريةخاللغريب مناسي السيافكر لالشعب يف ادة اسيأبرز مبداكم
ك روسو حيث ان جاجادى اليت نامة العاسية السيادة ارإلافمع .لث الثاب الباين من الثالفصل اسي  يف السيالغريب للمجتمع التصور ا

لسلطة، احب اب هو صانتخالالشعب عن طريق ار اعتباو من مث مت 1789م الفرنسية يف عالثورة اده مع ابعأخذ اوأ ملبدااتبلور هذ
رهم الذين خيتاملشرع عن طريق ممثليه الشعب هو ان ايل فالتابلتشريعية والس ااء اعضأوكم احلار اختيالشعب مت انه عن  طريق اذلك 

.بكل حرية

تمع اع يف الصراىل ادت أليت ات اقضالتنانت وليدة اكاألشعب، وحنن نعتقد ادة ات لظهور سياك عدة تفسريان هنالقد ك
عت استطاالزمنية وهكذالسلطة اجل اع من الصراعرف بالكنيسة وهو مامللك وابني ائماحل قاملصاجل اع من الصران الغريب، حيث كا
على 1792لفرنسي لسنةالدستور امن 26و 25ن ادتاملالشعب حيث نصت ادة اسيأ ن تقرر مبدأت اعاربية و بعد صروألالشعوب ا
لشعب جمتمعة ان كل فئة من مله ألالـشعب بكارس سلطة ان ميألشعب اقسم من يلشعب و ليس ألادة تكمن يف السيان إ"يلي ام

)1(   leclerc,OP.cit, p.19 , Selon le mot de lincolin comme « le gouvernement du peuple, pour le peuple »
)21–20(. ص. بق ، صامني ، مرجع سأجالل)2(
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.)1(" امل حريتهابكادارإلتعبري عن ات حق يف اذ
س ان يف ذلك مساو لو كاماتانون خضوعاخيضعون للقاألفراد"األمةيف سيادة نألشعب هو ادة او سياألمةدة الفرق بني سياو 

بل مكونة املكونني هلااألفرادجمموعة مستقلة عن اليهإتنظر الاأإالعة ادة للجمالسيانت متنح ان كإنية و الثاام بينماحبقوقهم و حري
. ر خمتلفة اثأاويترتب عليه.ظرية مستقلةميثل نامنهمصبح كالأو)2("امنهاحد منهم جزءالكل واألفرادمن عدد من 

la Theorie de la Souverainete National:األمةدة انظرية سي-
تقوم هذه النظرية على أساس فكرة العقد االجتماعي للمفكر الفرنسي جان جاك روسو ومضمون هذه النظرية أن السيادة لألمة "

مستقلني فليس لكل واحد منهم جزء من األمةكونني هلا ،فالسيادة ليست ملكا ألفراد املاألفرادباعتبارها شخصا مستقال متميزا عن 
)3("الذين يكونوااألفراداليت هي شخص مجاعي مستقل عن األمةالسيادة وإمنا للسيادة صاحب واحد هو 

ذكر  منها أا خطر على حقوق وقد تعرضت هذه النظرية للعديد من االنتقادات من قبل املفكرين ومن ابرز تلك االنتقادات ن
الن اهليآت احلاكمة يف ممارستها للسلطة قد يصدر عنها أعمال متس حقوقهم األمةمن حيث أا  ربطت إرادم بإرادة األفرادوحريات 

األمةمنا ميثل وحريام كما أن هذه النظرية تعترب أن االنتخاب وظيفة وليس حقا للمواطن كما أن املنتخب ال ميثل من انتخبوه و إ
وبالتايل فهو ليس مسؤوال أمامهم وهلذا تؤدي اىل االستبداد من حيث أا تؤدي اىل إطالق السيادة وإطالق السيادة يؤدي اىل اجلنوح 

.وهلذا ظهرت نظرية سيادة الشعب.اىل االستبداد والتسلط 
la Theorie de la souverainte popular: نظرية سيادة الشعب -

ره اعتبالشعب باد افرأدة لكل السيان إبل املكونني هلااألفرادوحدة مستقلة عن اأارهاعتباباألمةتكمن يف دة الالسيان أترى "
صبح أحيث األمةدة اليت وجهت لنظرية سيات ادانتقالالنظرية اوعليه قد جتنبت هذه )4(دة السيافلكل فرد جزء من ابياحساكم

لنظرية اهذه غلبية ولذلك تعترب ألادة ارإلنظرية هو تعبري عن انون وفق هذه القانتخبوه وام من امأمسؤوالخبتملنان اواب حقانتخالا
فلكل فرد احلق .جلميعادة على السياوزعت اأر من حيث استقرالات وعدم اباضطرالاىل الكن قد تؤدي .  بقةالساطية من ادميقرأكثر
جزء من السيادة ممارسةيف 

لشعب ادة الظهور عن سياسبق يف ألانت اكاألمةدة ان سياسية تفيد بالسيات ادبيألان أحظ لظهور نالاسبقية يف ألاعنامأ
وبعد . نيةازية من جهة ثالربجواحل امللك من جهة، ومصاحل ائمة بني مصانت قاليت كات اقضالتنانت وليدة اكاألمةدة ان سيأس اسأعلى 

لذي كرسته ااألمةدة امن سيلشعب بدالادة اسيأكرست مبدانية وهنامرة ثارت ضدهاثلشعوب ان ازية، فالربجواسيطرة 
ت بعض أفقد جل" لنظريتني اليت وجهت لكالات ادانتقلالاونظر.لشعبادة يف يد فئة جمموعة من السياطية عن طريق حصر ارستقرالا
.)5("لفرنسيالك للشعب ماألمةسيادة " لنحو التايل  لى الفرنسي عالدستور الصيغة يف اوجرت "التوفيق بينهماىل الدول ا

87. بق ،ص امرجع سل وألاجلزء ا،لشعريابو )1(
88. ،صاملرجع نفسه)2(
) 2005مكتبة الشروق الدولية ، : مصر (ىل والطبعة األ.هم مبادئ الدميقراطية الغربية يف ضوء أحكام الشريعةدراسة أل: ادئ الدستورية احلديثة الدولة اإلسالمية واملبمحد حممد أمني ، أ)3(

22. ،ص
25. ص،املرجع نفسه)4(
28. ،صنفسه املرجع)5(
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:دةالسـيـالفلسفي افهومملا
ومل حتض "فقط اهرهانون على حتديد مظالقال اقتصر رجادة والسياىل صعوبة تعريف ات اسالدرارت معظم اشألقد 

)1(" اهرهارهم على بعض مظاقتصاو ائصهاو خصاكونة هلملاصر العناو اهالفقه حول مداف ختالالابتحديد مفهوم متفق عليه نظر

اليت متلك Supreme pouvoirالعليالسلطة اتلك "اأثروت بدوي بالسلطة حيث يعرفهادة ميتلك السيان من ميتلك أاوعموم
فوق اجلميع وتفرض نفسها على فوقها فيما تنظم من عالقات سلطة عليا أخرى فهي سلطة تسمو أوواليت ال تعرف جبانبها لتشريع حق ا

(ESMEIN)نازمأينذكر تعريف طارإلاارزة يف هذالبات الواحملامن بني و)2("اجلميع مبا متلك من  سلطة األمر والنهي العليا 
ن و السلطاو لنفوذ احق "اأدة بالسياتعرف اكم)3(" تاعاجلماو األفرادمة غري حمدودة يمن على اصلية مطلقة عأسلطة اأبقوله "
لدولة سلطة اخل ات داقتنظم من عالاتعرف فيمليت الاالعليالسلطة اتلك اأء و تعرف كذلك بايتبع ذلك من جزالنهي ومامر و ألا

و يف اخل حدودهاطنني داملوال احياخيتص مبوقفهاعة فيماجلماقوة متثل حق اأباضأيو تعرف افسة هلامنأودلة اخرى معأاعلي
)4(" لدوليةاسرة ألامع اتهقعال

ن إبتقرير اعن هذ(BURDEAU)بوردواألستاذلغموض و قد عرب ادة مفهوم فلسفي شديد السيان أريف تفيد التعان هذه إ
لطة لسااأب"سي حيث يقول السياد استبدالاف و اجحإلا،لتطبيق من صور اعند اهاخيلو حمتوئكة و الالشائل املسادة من السياأمبد

.)5(" تفعلال عماتسليت الاملطلقة ا

نه أقع حيث عرف بالوارض ائج يف احيققه من نتال مليه من خالإدة، فقد ينظر السياألفلسفية ملبدات التصوراعن هذه ابعيد
دة السياعن طريق اخبةالنهليئةابية حيث تقرر انتخالالعملية ال دة تتجلى من خالالسيان أأي، )6(" خبنيالنادة موع السيايقرر "
ن أتري تنص على الدساجند معظم اغلبية، و هلذألاويتحقق ذلك عن طريق . نونالقافقة على املواأورئيس أون الربملاء يف اعضأر اختيا
*دة للشعب السيا

قع الوار يف اثأتركه من تال منظرة موضوعية من خالاليهإلنظر الة وادة وحمالسياألفلسفية ملبدات التصوراعن ابتعدناحىت لو 
لنظرية ا"فمثالاهلدة من خالان ننظر للسيأميكن ايانب و زواك عدة جوان هنأنونية للمجتمع، جند القاسية و السياة احليالعملي يف ا
و األفرادعلى مجيع االدولة هو سلطادة اخلي لسيالداملظهر او . ارجياخر خآو اخليادادة مظهران للسيأدة تقوم على السيالتقليدية يف ا
اخرى وحريتهألالدول ائر ابسااقرجية و حتديد عالاخلالشؤون ارة ادإيف اهو حريتهارجي هلاخلاملظهر او اقليمهإملوجودة يف ات اهليئا

.)7("داحليام موقف التزاحلرب وان عالإيف اوحقهاقد معهالتعايف 

اساسأدة السياصبحت ألشعب ومن مث اقد متت عن طريق يةطلدميقراادة و السيالربط بني اعملية اتقدم، تبدو لنال ممن خال
قة ن عالأك من يعترب ان هنأجند الشعب و هلذاحكم الإطية الدميقراادة ظهرت لتكون للشعب ومالسيان طية، ألالدميقراسس أمن 

و يصبح األمةدة اسيأس مبداسأنونية على القاحية الناطي يقوم منالدميقرام النظاحدة فان لعملة واوجهامأطية يف الدميقرادة بالسيا
مة والدة لألالسيان تكون أطية بدون ادميقرن فالازمن متالامفهومامطية غري دقيق ألالدميقراو بني األمةدة التفريق بني مفهوم سيا

70.بق، صامرجع س،صديق وأ)1(
19. بق ،صامني ،مرجع سحممد أأمحد)2(
33. بق ،صامرجع سميةسالإلالشريعة اطية يف ضوء الدميقرا،لدياخلأ)3(
24. صنفسه،املرجع )4(
24. ، صبقامرجع سمسالإلاحلكم يف ام اعد نظاقو،لدياخلأ)5(

ـَـلُون يفعلُاُيســَءـــلُ عمال: "َىل ال تعاق- "وهم يســء
l’autorité qui n’a pas besoin d’avoir valider se acte.

180.ص) ]ن.ت.د[معية ، ،اجلامة النهامؤسسة : مصر (رنةاسة مقادر: خلليفة توليه و عزله ا،لدين دبوس اح صال)6(
"لشعبالوطنية هي ملك ادة السيان ألشعب مصدر كل سلطة و ا"07دة املا1996و تعديل 1989ئر اجلزادستور *
179.ص) 1986، لعربيةالنهضة ار اد: مصر (حلديث الدستوري الفقه الدولة يف ارنة بنظرية املقالدولة مع ايف ميةسالإلالنظرية ا،لصعيديازم ال حاملتعاعبد )7(
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فهو األمةدة اسيأمبدامأ. لدولةاحلكم يف ام انظعنأيسي السيالشكل اطية تعبري عن الدميقراف"،طيةالدميقراب امة يف غيدة لألاسي
.)1("لشعب اغلبية أالسلطة فيهارس اليت متاطية الدميقرالدول احلكم يف مجيع اس اسأهو األمةدة اسيأنوين ومبدالقالتعبري ارة عن اعب

لتحليل امن الثاك مستوى ثان هنأنية جند اجهة ثقع منالوايف ارهاثأمن جهة و عدم متكن تتبع ادة فلسفيالسيالصعوبة حتديد انظر
"األستاذيؤكد اقع، وهنالوارض اعلى افعلياجتسيدالية صورية لن جتد هلافكرة مثاأ"س اسأعلى صالأارهاعتباوعدم ال رفضهواحي

(DEGUE )ا نظرية مصطنعةأرغم األمةسيادة بان نظرية (ARTIFICIELLE )إفأيد لو أيلتايرة بنت تصبح جداكاا
.)2(" نتوقعاكناقع عكس مالوانت طيبة ولكن العملية كاائجهان نتأحلديث، ولو العصر اسية يف السيائع الوقائق انت مفسرة حلقاك

يمة تقوم على فكرة غري سلاألقول باىل ااقعياوانية تفسريهامكإدة وعدم السيالية ابعد من مثاىل اك من يذهب ان هنأالقد وجدن
صدر عن انون هو مالقان اكاذإية الشرعنون صفة القاء اعطإد منه اذ يرإنوين ادة مفهوم قالسيان مفهوم أ"قض صريح من حيثاس تناسأ
يف اانونية هي ذالقاعد القوال مجلة من من خالألاىل ذلك اسبيل كم؟ والاحلان نعرف من هو أايصبح علين...دةالسياحب اكم صاحلا

انون ومالقادة بالسياقة ن عالايل فالتاو ب)3(" ية الشرعلصفة انون القاء اعطإلاءجيإمنادة السيان أذ إىل مصدر للشرعية، اجة اح
ن البيضة فاجة خرجت من الدجانت اكاذإ" ةجالدجبالبيضة اقة عال"ملتمثل يف ائع والشالعريب املثل ااقض ينطبق عليهاحتتويه من تن

لذي حيدد ملن انون هو القان أية جند الشرعلقوة انون القاء اعطإلادة لسيابيءخر؟ حيث جمصدر لآلاهمأيج فالدجاة هو لبيضامصدر 
.ننيالقوار اصدإحلق يف ابعد ملن ادة يف مالسيادة، لتحدد السيا

الدول من جهة وكلهاش بني خمتلف يالتعاسلطة مطلقة، فكيف يتم اأدة كذلك من حيث السيالغموض يف نظرية ايتجلى اكم
ر الشك يف جدات من ان ذلك قد فتح ثغرأشك فيه الا، مم...اإلنسانون الدويل ومواثيق حقوق ناللقملنظمة األمم  املتحدة وختضع

.لتحليلاللبحث واخصبالادة جمالسياحلديثة وعليه، يبقى مفهوم اسي للدولة اسأملطلقة كمقوم ادة السياأمبد

ختتلف عن ي اإلسالمية جند أن فكرة السيادة يف الفكر اإلسالمدراستنا املقارنة بني املنظومتني الفكريتني الغربية وإطارويف
ي اإلسالملفقه ادة حديث على السيامصطلح " يون باحلاكمية حيث أناإلسالمفكرة السيادة باملفهوم الغريب حيث عرب عليها املفكرون 

ي اإلسالملفقه ام وقد تصدى الة يف مؤلفاملساهذه ايبحثوالغريب أما القدامى من الفقهاء فلملفقه احملدثون عن اني ملسلماء اليه علمإنقله 
:ء ارأث دة فظهرت ثالالسياحب امن يكون صختلفت يفاء قد الفقهاء ارأن أالإلنظرية اصر هلذه املعا

.األمةأولشعب احد غريه من ألن يكون أوجل وحده دون دة هللا عزالسيان أ: ل وألاأيلرا

.ية اإلسالملدولة ات يف السلطادة ومنبع السياحبة امة فهي صية لألاإلسالملدولة ادة يف السيان إ: ين الثاأيلرا

نة لساب والكتاضحة يف الوالقطعية النصوص ال ادة هللا يف جمالسيادة مزدوجة ،فاية سياإلسالملدولة ادة يف السيان إ: لث  الثاأيلرا
.)4("يل أولتالة نص حمتمل ايف حأولة عدم وجود نص املسلمني يف حاعة اوجلم

خر آامفهومي اإلسالمسي السيالفكر ادة كمفهوم غريب، جند يف السياليت وجهت لفكرة اات وغريهادانتقالاء على هذه ابن
ي اإلسالمملفهوم الغرب، حيث يقوم ادة مبفهوم السيار ايف جداليهإاشرناليت ات الثغراجند فيه ذ الإ" كمية احلا"دة ويطلق عليه اللسي
ت حمددة اسلطة يف شكل مؤسسارسهاملؤقتة متادة السياهللا وحده و املطلقة ملكادة السياذ تعترب إلسلطة ادة و السيا"لتفرقة بني اعلى 

139.، ص) 1978، ،رفاملعار اد: مصر (الطبعة الرابعةحلديثةادئ املباة برناملقارنة باملقامع مسالإلاحلكم يف ام ادئ نظامب،حلميد متويل اعبد )1(
41. ، صمتويل ،مرجع سابق)2(
)89-82(. ص. بق ، صامرجع س،لغنوشي ا)3(
29. بق ،صا،مرجع سأمحد حممد أمني )4(
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.)1(" لشعب امقبولة من طرف أومنتخبة 

ت ايآلالعديد من اك ادة وهنالسيايف حدود ارسهامياألمةكم مفوضة له من طرف السلطة فهي للحاامأهللا وحده ادة بيد السياف
تايآلامن حدود وتؤكد ارمسه هلالبشرية يف ماهللا على ادة اوتتجلى سي(*) دةالسياحب اهللا وحده هو صان أليت تفيد اديث احألاو

.هللا فقد ظلم نفسهان من تعدى حدود أالقرآنية 

لدول ان أقض ومن ذلك جند اتناسلطته حمدودة فهذن تكون يف يد من أائية، ال ميكن لنهالسلطة اليت تعين ادة والسيان مفهوم إ
لك افماومن هنال حتركهاقصة حملدودية جمادة نات سيادول ذاأملستعمرة تعرف بالدول اامأدة السيات الدول ذاملستقلة تعرف با
رس اليت متاطية الدميقرالدول احلكم يف مجيع اس اسأهو األمةدة اسيأصبح مبدأاوهكذاهو مطلقان ميتلك مأميكن له الحملدودةادة السيا
.لشعباغلبية أالسلطة فيها

خيرج عنال من جهة وماعمأيقوم به من ال عمايسامكلفائنابصفته كاإلنسانص اختصادخل يف التمييز بني مالصعوبة اونظر
ملودودي اي اإلسالمملفكر اءل اكمية حيث يتساحلامييز بني نوعني من ي اإلسالمملنظور انية، جند احملدودة من جهة ثاقه حبكم قدرته انط
ال هلان يقأميكن سية الالسيالقوة اىل باهللا تعاكمية الة تقوم لتنفيذ حاة وكأين ىل الاهللا تعاأب اجلوا؟ فاذإسية السياكمية احلافلمن :"

)2(" علىانون اقااحيليت يضيق صالاو...كمية ات حانون ذالقاسة والسيابلغة 

ن أدة هي اىل للسيوألالصفة ان ال) نادتاسي(ن اكميتاك حان يكون هنأيقبل ملنطق الان أن يؤكد على أد ارأملودودي ااألستاذن إ
ك خضوع ان هنأم اداوم.اإلنساندة اهللا و سيادة ان جنمع بني سيأن ميكالأيجلمع بني مطلقني ايل كيف ميكن التاتكون مطلقة وب

لسلطة اكمية تطلق على احلان معىن كلمية إذلك "اإلهليةدة اة للسيخاضعاإلنسانن تكون سيادة ألينا ملنطق ميلي عاخر، فلآلاحدمها
قع اية يف واإلنسانئرة الداكمية يف احلاة مثل هذه كمياليوم حافتوجد ألصدد اال عنه  يف هذايسال مأوف. ملطلقةالسلطة اوالعليا
.)3(ن هي ؟ أين فان كامر؟فألا

نونية القاكمية احلاىل من جهة واهللا تعااحبهاسية و صالسياكمية احلامييز بني ي اإلسالملفكر ات جند ن اراعتبالامن هذه اقنطالا
مة ممثلة يف رئيس هي لألاإلسالمدة يف السيان أتؤكد ي اإلسالملفكر اء يف ارآلاك بعض ان هنأاكم. نيةان من جهة ثانسإاحبهاوص

.امعاألمةرع وشدة للالسيان أر اعتباملصدر على اجية ازدواجند من يقول باخريأو. دة للشعبالسيان أتؤكد على ءارآك اوهن. لدولةا
ه اجتادة يف كل الذي يعطى للسياملفهوم النظرة واف يف ختالالابة على مترتاأنعتقد ي اإلسالملفكر ات يف افختالالان كل هذه إ

هلي إلاحلق اهلي للملوك بإلاحلق ال استبدابة امبثالإمل تكن األمةدة ان نظرية سيإلبعض كذلك اقول األمةخذ على نظرية آملاو من "
لعصمة من الشعب صفة اىل اينسب أملبداافهذ. لعدلاحلق واائمامتثل داأأياامشروعة بذاألمةدة ارإن أر اعتباعلى ...للشعوب 

)1( AROUA:OP.cit, p. 40
لُون يفعلُ وهم يسالُ عمــَءـــُيسال"َاىلل تعاق: 23:ة يآلا،ء انبيألا(*) ــَ "ــء

"يريدال ملافع"16:ةيآلا،لبــروجا
"مرألاوخللق اله الإ: "54:ةيآلا،فاعرألا
"قل من بيده ملكوت كل شيء: "88:ةيآلا،ملؤمنونا
"ليه ترجعونإن من بيده ملكوت كل شيء و افسبح: "83:ةيآل،اســني اي

29.، ص)1985،معيةاجلات املطبوعان اديو: ئر اجلزا(،اإلسالميلدستور اتدوين ،ودي ملوداعلى ألابو أ)2(
)25-23(.ص.صاملرجع نفسه،)3(
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بق السالقول اخذ بألاوميكن اعتبارو. )1("داستبدالاىل املطلقة السلطة ار باستئثالاىل اثليهممبأولشعب ا، ولذلك، فهو يؤدي بأخلطا
:يليايف مات جنملهاراعتباغري سديد وذلك لعدة األمةدة اسي"
.األمةدة اسيأمببداإلسالمخذ الة ارة مساثجة إلاليس مثة ح: ل وألار اعتبالا
) خلليفةار اختيا(لتوليةاليه يف موضوع إيستند أوأملبداالسين منه، مل يعرف هذاصة اي، وخاإلسالملفقه ان إ: ينالثار اعتبالا
د افرأغلبية أأيخذ رأم بالتزالامن حيث األمةدة اسيأمبدلذي يقوم عليه املنطق انب اخذ ببعض جوأيالاإلسالمن أ:لث الثاراعتبالا

)2(.األمة

على ألايبأمطلقة، حيث يؤكد رعيقر بان السيادة للشي اإلسالمكر لفائد يف الساأيلران أحظ نالات وغريهاراعتبالاهلذه 
ن يكون أمر و ينهى دون أن يأان نسبيان كاحد ووليس أللتشريع اكمية هي هللا وحده وبيده احلاأودة السيان أ:"ملودودي ذلك بقوله ا

هللا عليه اصلى -لنيباعة اس طالناوجبت على اليه و مإيوحى امالإيتبع الاضأي- هللا عليه وسلماصلى -لنيباو. هللان من اله سلط
د اعتقالان إ.)4(" وحي يوحىالَّانْ هو ا. لْهوىاق عن ينطاوم" :ىل القوله تعاقامصد)3(اإلهليةاألحكامبالإتيهم أينه الألالإ-وسلم

هللا ا"ن القديس بولس يؤكد بان أغريهم، حيث جند أومسلمني انواء كالدينيني سواملفكرين اهرة موجودة عند ادة هللا وحده ظالسيان اب
)5("لشعبامصدر كل سلطة وذلك عن طريق 

اهي كيف يتم ذلك ؟ وم:اكقولنابة عنهاجإلاسئلة يصعب أيطرح عدة ارس هلالشعب ممالسلطة و اهللا مصدر ار اعتبالكن 
اضأيولعل . نونيةالقادة السياسية و السيادة السيالتمييز  بني اعند اىل حد ماقد وفق ي اإلسالمملنظور اأن الواسطة بينهم ؟ وهلذا جند 

.لغربيةاأواية منهاإلسالمطية الدميقرالدول احلكم يف مجيع اس اسأو هاألمةدة اسيأر مبداعتباايفسر لناماهذ

ن أدة هللا، ذلك السيان ابادهاعتقاقض مع السلطة ليس فيه تنالشعب مصدر ان يكون اية باإلسالملدول اخذ ان أنعتقد 
لشعب يف ان أس اسأعلى يةطدميقران تكون دوالأمن امينعهبت الاصول وثوأمن اإلهليةاألحكامبعض لية اإلسالملدول اخضوع 

اماوهذ"م اجلميع خيضع للنظان ايل فالتانني دولية وباتري وقواثيق ودسالدولة ختضع ملوان أاكم. لسلطةاطية هو مصدر الدميقرالدول ا
ليوم الاطية الدميقراغرب  لال الذي يعرب عنه رجام النظان أغري . بويةالباأولقيصرية اعلى عكس من يةطدميقراية اإلسالمفة خلالاجيعل 

فة خلالاملي احإالجلمهور فيه ايكون فة فالخلالالذي نعرب عنه باطي الدميقراامنان نظإلشعب اأوجلمهور اىل اكمية فيه احلامنصب أيتبو
هللا انونامتقيدة بقيةطدميقرالافة خلالان أن وحنن نعتقد العناحرة مطلقة يتهمطدميقرام حيسبون أوبينهم الفرق بينناولكن ،كمية احلاال

.)6(" عز وجل

ي اإلسالمسي السيام النظان  أجند ي اإلسالملفكر ابارنتهالغربية ومقاطية الدميقرادة يف السيالتحليل لفكرة ااويترتب على هذ
ائماليت جتنح دالبشرية ات الرغبامليول واوبني ابط حتول بينهاوا مقيدة بضأطية من حيث الدميقرالشورى وهي ختتلف عن ايقوم على 

.األفرادن والزماتتغري بتغري بتة الايل فهي قيم ثالتالدين وبابعة من اقية نخالأمرتبطة بقيم ى لشوران ألسلطة حيث ام استخداط يف افرلإل

205. بق ، صامرجع س،دبوس)1(
205. صاملرجع نفسه،)2(
13.،  ص)1960،الفكر ر اد: ]ن.م.د[(،ي لدستورانون القاسة والسياوهديه يف مسالإلانظرية ،ملودودي أعلى ألابو أ)3(
4-3: ة يآلا،لنجما)4(
42. ص،،مرجع سابقطلعت)5(
)31- 30(.ص.بق ، صامرجع س،لدستوريانون القاسة والسياوهديه يف مسالإلانظرية ،ملودودي أ)6(

15.، ص) 1985، لعربيةالوحدة ات اسامركز در: بريوت(،لعريباملستقبل ا" ملفهوم املصطلح وات الاشكإ"،الشورى والدميقراطية : يبالترانظر كذلك حسن ا-
.لشريعةام بالتزالاعلى الشعب وقفاسلطة -
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وحتقيق ام شؤومنظمة وتستعني يف تنظييةطدميقرافة هي خالامنإحلقيقة هي ليست مقيدة ايف يةطلدميقراافة خلالان أنعتقد 
ء اة لبناألساسيعدة القارمدية متثل سزلية أعد ادئ وقواصول مبألابت و الثواصول دينية وتعترب هذه أبت واهللا من ثوانزل اامباصدهامق
ن إبل خر آىل اكل ختتلف من جمتمع املشان أت حيث جند ابل وحتدياياتمع من قضاجه ايوالنسبة ملاتمع وعليه فهي جد قليلة با

وهلذا تقر الدساتري أن الشعب هو مصدر السلطة حىت يتمكن من مواجهة خمتلف التغريات اليت .لزمناحد متغرية عرب الواتمع ااياقض
.له يف املبحث القادم واملعنون بالشعب مصدر السلطة واتطرأ على اتمع بتشريعات مناسبة ،وهذا ما سنتن
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لشعب مصدر السلطةا:ملبحث الثالث ا

لشعب حيكم نفسه ان أكيف : يلالتال السؤان نطرح أاميكنناوهنلشعب وللشعبالشعب باحكم اأطية بالدميقرالقد عرفت 
إطاريف أوالفاضلة حيث يؤكد اجلابري أن مثل هذه املثالية ال تتحقق إال يف املدن )1(" لغربيةاطية الدميقرالية يف املثاتتجلى ابنفسه؟وهن

كم الشعب نفسه بنفسه ن حيأيستحيل نظرية العقد االجتماعي اليت تقوم على التصورات واليت مل ولن جتد هلا تطبيق يف أرض الواقع إذ
شر املباشبه أوشر املباغري أوشر املباب انتخالالتمثيل عن طريق ابة والنياكفكرة ئيةاجرإبد من حلول نه الا، وعليه فاهكذابصفة تلقائي

لنخب يف اطية ايسمى بدميقرا ىل مااألفرادطية اطية من دميقرالدميقرانتقل مفهوم ات حيث املؤسساطية افكرة دميقراخريأظهرت اكم.
.لثالثاب الباله يف واسنتنا ماملدين وهذاتمع ات امؤسسإطار

ود باحلكم الدميقراطي أن يكون الشعب فاعال وليس مفعوال وبغض النظر عن الطريقة اليت يتواىل ا الشعب احلكم فان املقص
وقد عرب الفكر السياسي حيث يكون النظام يعمل لصاحل الشعب ال العكس به وانه حاكم وليس حمكوما وانه صاحب القرار األخري 

ألمة فرضاعن احلاكم الشعب رضاالشعب عن احلاكم وال ميكن أن نتصور نظام حكم إسالمي دون رضاعن ذلك بوجوب ي اإلسالم
الشعب على احلاكم يزول احلكم وال يعترب حكما إسالميا ، ولعل هذا رضاية وبزوال اإلسالمعن احلاكم ركن أساسي يف إقامة الدولة 

اتفق واضعو الدستور األمريكي على أن اجلملة "ما قصده الفكر الغريب عموما والفكر السياسي األمريكي خبصوص حكم الشعب حيث 
حكم الشعب ألم أوتعرب عن مبدأ سيادة الشعب .نصوغ وننشئ هذا الدستور ... شعب حنن ال:يت جاءت يف مقدمته ،واليت تقول لا

بعد أن صاغوا  وثيقة للحكم  عرضوها على الشعب لنيل موافقته استنادا اىل املفهوم القائل بان السلطة السياسية يف شكلها النهائي ال 
.)2("مسؤول حكومي بل يف يد الشعب أييف يد أوة تتركز يف يد احلكوم

مسة احلاايالقضاتمع وممثليه يف ارهم خنبة اعتبالعقد باحلل واهل أيسمى با ىل ماي اإلسالملفكر ايذهب نفسه ه اجتالويف ا
سي اسألبيعة شرط اعن طريق لشعب ارضاخلطرية لكن يبقى ااألمورىل غري ذلك من السلطة واسي والسيام النظايتعلق با صة يف ماوخ

مبعث اهذاىل يومناهللا وجهه وارج يف وجه علي كرم اخلوان منذ رفعه اهللا قد كإالكم حر الاوشع" ي اإلسالمم النظاحلكم يف التويل 
ء يقولون ن هؤالهللا ولكالإكم حنعم ال: ئالائلني به حيث ذكرهم قاقعلى الر رده علي اوهو شع... ملسلمني اومدخل فرقة بنيفتنة 

.)3("مري أس من ابد للنهللا والالإمرة إال
وجيب "اإلسالمإطارللدولة الدينية وان األمر بيد الشعب يف اإلسالمية على رفض اإلسالموقد أكدت جل األدبيات السياسية 

سطي يقبض فيها علماء الدين على أوالقرن مل يطلب إقامة دولة دينية مبعناها الغريب اإلسالمإن –أن يكون واضحا بناءا على ما سبق 
يفترض عملني خمتلفني ، يتم التنسيق " دين ودولة "ة واحدة يف القران ذلك ، ولذلك فانا اكرر إن مبدأ أيالسلطة السياسية فلم تذكر 

.)4("ولكنهما عمالن خمتلفان يقوم بكل منهما أصحاب االختصاص فيهاإلسالموالتوفيق بينهما طبقا وحتت روح 

.15.بق ، صامرجع س، اإلنسانالدميقراطية و حقوق ،برياجلا)1(
من امللجأ                                  امتخيلوهاليت وجد فيهاضلة الفاملدن احد تلك ايف الإل للتطبيق ان يوجد له جمأميكن لشعب نفسه بنفسه الاحكم اأطية الدميقران تعريف افاوهكذ"

.''ئهم و مثلهمارآنية لتطبيق امكإة أيقع الوامل ايف عامل جيدوالفكر عندمامل ات عاهاليه يف متإاهربو
الس العلى: مصر(ترمجة حسن عبد ربه املصري :موعة دراسات بعنوان  سلسلة الفكر جم" التاريخ واملرتكزات...لدميقراطية األمريكية :أوراق الدميقراطية" ة ،وزارة اخلارجية األمريكي)2(

31.ص)2005للثقافة،مكتبة األسرة ،
12. بق ، صامرجع س،مني حممد أأمحد)3(
89. بق ،صان ،مرجع ساهوفم)4(
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عقد األبيعة با"لسنهوريامة لعالاويصف نتاطريقة كأيلسلطة بالشعب مصدر ان ألتحليل ااحلتمية هلذالنتيجة ان إ
فهو )1("امورهأيف تصريف األمةبة عن ام ونيامإلاوموضوعه توكيل األمةم وامإلافه اطرأولرضااه العقد ، فمبنان اركألاحقيقي مستوف 

ن اكاذإالإقع الوارض اتتجسد يف دة الالسيانية والعلمابقة السااألسسن ألاطية بل يعترب هو لبهالدميقرااتقوم عليهليت ااألسسمن سأ
و إذا كانت االنتخابات هي الوسيلة الدميقراطية اليت ميكن من ،نالربملاء اعضأأوكم احلاب انتخاطريق لسلطة عنالشعب مصدر ا

االنتخابات يف لبلدان الدميقراطية اآللية اليت تتمكن من خالهلا اجلماهري من حماسبة تعدحيث "الغرب خالهلا أن حيكم نفسه بنفسه يف
احلكومة من خالل إعطاء الثقة يف احلكومة اليت نفذت وعودها االنتخابية ولبت حاجات الشعب أما يف الدول شبه دميقراطية  فال تعدو 

تتمتع امش ضئيل من الدميقراطية وال تعمل على تغيري أولدميقراطي ألنظمة سلطوية االنتخابات أن تكون ديكورا حيمل الشكل ا
ن االنتخابات يف تلك البلدان هي امتثال ، كالرئيس على سبيل املثال كما أاحلكومة القائمة ، اليت تتغري بإرادة السلطة العليا يف البالد

وعليه فان املفاهيم الدميقراطية غري )2("تيار حكامه ولكنها مفرغة من املضمونري الدولية يف ما يتعلق حبق الشعب يف اخياشكلي للمع
:لية التار واحملال ملطلب من خالااله يف هذواسنتناماوهذواملنظور الغريب ،ي اإلسالمحمددة املعامل بني املنظور 

.لسلطة الشعب واقة بني لعالاجدلية -.لسلطة ا-.لشعب امفهوم -
:ـب لشعــا-1

لتمييز اوجب ا،ومن هن...األمةتمع، الشعب، ااملضمون كقولناخمتلفة يف املعىن لكنهاة يف املتشاهيم املفالعديد من اك اهن
ملنظور ايف األمةلشعب واذ خيتلف مفهوم إ، هليإاليت ننظر منهاية والزاهيم يتحدد حبسب املفان مضمون هذه إ.هيم املفالتحديد ابينه

:حملورااله يف هذواسنتناماوهذي اإلسالمملنظور الوضعي عنه يف اوين نالقا
:األمةنوين للشعب و القاملنظور ا-

ت ملصطلح الاستعمالالعديد من اك ان هنأاوجدناننأالإلبعض، اان عن بعضهمان خمتلفامفهوماألمةلشعب وان أحظ يالام
.التمييز بينهماستوجب ااهنن ومنادفامترامألعكس وكاأواألمةلشعب بدل ا

هرة اظاأنوين بالقاح صطالالالدولة يف احيث تعرف ااركأبرز ابل هو ''لدولةاة لوجود األساسيلشروط الشعب من ايعترب : لشعب ا-
.)3("سيام سيائمة ومستقرة وخيضعون لنظافية معينة بصفة داس يقطنون رقعة جغرالناعة من انونية تعين مجاسية قاسي

هرة حديثة، وتؤكد ذلك ايل فهي ظالتالدولة وبالرحل مل تعرف ائل القبائية والبدات اتمعان إالتعريف يتبني لناال هذمن خال
تمع من ال انتقاصلة بني الفاملرحلة الدولة اتعترب و.لدولة املفسرة لظهور ات النظريابرز اليت تعترب من ا'' عي اجتمالالعقد ا''نظرية 

ت حبيث متنع اجبالواحلقوق واتمع عن طريق حتديد اعلى تنظيم اساسأهرة تقوم ايل فهي ظالتاملدنية وباملرحلة اىل الطبيعية املرحلة ا
بط روحية ارواألمةطفية ،الوطن فكرة عانونية، الدولة فكرة قا''ن أجند من يعترب انون ،وهلذالقاحل عن طريق املصارب يف التضاخل والتدا
ت اتمعان أار،كماستقرالاشرط ايتوفر فيهنه الاس اسأدولة على ابلغ عددهالرحل مهمائل القبار اعتباميكن وال.)4("قية خالأو
كما أن القدرة على الدفاع نسبية بالنسبة .اع عن نفسهالدفادرة على العدد قانت من حيث اكاذإالإن تشكل دولة أميكن ملستقرة الا

دولة أن يحيث انه أمام تطور األسلحة واكتشاف الصواريخ العابرة للقارات ال ميكن أل. العسكرية بني الدول للفوارق يف التكنولوجيا
.ة حدودها بصفة منفردة ياتضمن مح

12. بق ، صامرجع س،منيأمحد حممد أ)1(
28.ص،2008فريل ربيع أل،18لعدد الة العربية للعلوم السياسية ا:الة االلكترونية "ن امليزاملصرية يف انية الربملات ابانتخالا" سعيد شحاتة ،)2(
.06.بق ،صامرجع س،ل وألاجلزء ،ابو شعري)3(

ىل ايهدف امعينانونياوقاسياوسياعياجتماامارض معينة وتتبع نظاوعة بشرية مستقرة على جمماأندريه هوريو حيث يقول بالتعريف ادرج أار كمالعطاد ان للدكتور  فؤالتعريف كا-
.هاكرإلات احيىل سلطة مزودة بصالام ويستند العاحل الصا

).15-14(.ص.ص)1978، الطبع املستمر متيجة:اجلزائر (، ميةسالإلالشريعة الدولة يف الفرد و ا، عبد الكرمي زيدان نظر كذلكا-
10.،ص1997فريل أ08لعدد ا، ملعرفةاميةسالإجملة '' ميةسالإلامة للدولة امل نظرية عامع:سةالسيالعقيدة وا'' ،يف لؤياص)4(

)15-14(ص ص،مرجع سابق ،نالكرمي زيدانظر كذلك عبد ا-

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


95

لشعب هو الدولة، فارض ائمة على الذين يقيمون بصفة داث انإلالذكور وامن األفرادجمموعة ''نونيةالقاهيم املفالشعب يف او
لذين تربطهم الوطنيون الدولة فهم كذلك الفرد وابلة بني ات متقامالتزامة اقإااليت من شاجلنسية واأولتبعية ابط الدولة برابمن يرتبط 

خري ألاث ليعتربهم يف انإلالذكور والتمييز بني التعريف على االقد ركز هذو.)1("جلنسيةاسية تعرف بانونية وسيابطة قالدولة راب
تمعان أس اسأعلى األفرادوع م يشكلون جممإث انإلالذكور وانت متيز بني ان كالرومان واليوناليت ظهرت عند اىل وألاملدنية ات ا

.ت ابانتخالال حيرمون من اطفألاء والنسان احيث ك
اوهلذلسننيات اعشرامواقأن انب حىت واجأك الشعب حبيث قد يكون هناعنصر من لدولة هواقليم إليس كل من يقيم على 

لشعب اقة مع نب يف عالاجألاقد يدخل انب،كماجألاصليني وألان السكاأيملقيمني الشعب الكل امعان جالسكاقد يعترب مصطلح 
من أكثرسية اطنني هلم حقوق سيانب مواجألايصبح ات معينة وهناءاجرإجلنسية عن طريق اب اكتسامة فقط وهي اقإلاقة من عالأكثر

.ت اجبالواحلقوق واف يف ختالايترتب عليه اجلنسية مماطنني هو املوانب واجألالتمييز بني اراقى معيوعليه يب. ملقيمنيا
ليت تدين الشعوب اية هي كل اإلسالماألمةنت اكاومن هن)2(''... سِاخرِجت للنأمة اكُنتم خير '' ىل ارك وتعاهللا تبايقول :األمة-
ية ال تؤمن باحلدود اجلغرافية و ال بالقومية بل اإلسالماألمةمكان إقامتها  فأوالغتهأوالوأوالنظر عن عرقهاية بغض اإلسالمنة الدياب

ن إ، بل أن ملة الكفر واحدة ي اإلسالمان ،وهلذا جند يف املنظور ميمعيار التميز بني الشعوب واألمم يتمثل يف التمييز بني الكفر واأل
مم عن طريق نفي ألامن اية عن غريهاإلسالماألمةلديين  لتمييز امل العاكيد أيف تان صرحيام كلسالاة واللصالرسول عليه احديث 

إن " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البعض عن غريهم وهلذاهلي له دور كبري يف متييز اجلالعصر ان يف العرقي حيث كامل العا
تقوى وكفى بالرجل أوو آدم طف الصاع مل متلؤوه ليس ألحد على أحد فضل إال بدين على أحد كلكم بنسبة مبأنسابكم هذه ليست 

)3("أن يكون بذيا خبيال فاحشا 

األمةعرفت اوهلذ. خرىأت اخرى تقوم على مقومأاممأك ان هنأاوجدناننإلدين، فاية تقوم على اإلسالماألمةنت اكاذإو
للغة احدة لوحدة انية وافية ومكامل فكرية وثقات مشتركة وربطتهم عواياف وغاهدأة وس مجعتهم وحدة نفسيالناعة من امج''اأ
ن اكاذإحدة قد تتفرق بني عدة دول الوااألمةن إحدة بل ادولة واجتمعهأنحدة الوااألمةيشترط يف رض فالألافة والثقاريخ والتاو
لدين اللغة واصر كاعدة عنأويف عنصر ادهافرأك اشتراب ذلك تتميز بناىل جااألمةن امعينة فارضأتقطن األفرادلشعب جمموعة من ا
ن تقوم أحد ميكن امل واقد يكون على عاوكم. بل ودول تاسع قد يشمل عدة شعوب وجمتمعامفهوم واألمةن اوعليه ف)4(" صلألاو

.أكثرأوملني اعلى ع
مة اكُنتم خير '' ىل القوله تعاألمةلشعب ويكتفي  مبفهوم اخدم مصطلح يستالي اإلسالمملنظور ان إ:األمةللشعب وي اإلسالمملنظور ا-
س خترج الناس، ومن الناحدة وهي مشمولة يف مصطلح البشرية يف مرتبة وان يعترب كل القران أجند او من هن)5(''...سِاخرِجت للنا

لْمعروف ابِرونمتأ"... ية اإلسالماألمةاة نفسهيألادئ وقيم، حيث تعرف امتثله من مباملاخلري عن غريهاباية ومييزهاإلسالماألمة
 ننَ عوهنتنكَرِاولْم ...''.

232.ص)1971،لعربيةالنهضة ار اد: .]ن.م.د[(الطبعة الثانية لدويل انون القادئ امب،عبد العزيز سرحان)1(
110: ةيآل،ان ال عمرآ)2(
158.،ص)]ن.ت.د[،النشر عة واللطباإلسالمي ملكتب ا]:ن.م.د[(،لافعألال واقوألال يف سنن العمامشية منتخب كرت امس ، واخلالد ا:املسندامحد بن حنبل،مامإل)3(
49.بق،  صامرجع سل  وألاجلزء ا،بو شعري )4(
. 110:ةيآل،ان امرل عآ)5(
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سية امعينة وختضع لسلطة سيارضألشريعة، تقطن العقيدة وامة تؤمن بأب''ملسلمني الدولة لدى امة، تعرف ملفهوم لألاامن هذاقنطالاو
يقوم امنهمن كالالي اإلسالمملنظور الدولة يف اواألمةبني اك دجمان هنأجند اومن هن)1("ية اإلسالمريعة لشام احكأحتكم وفق اعلي

.)2(''.لفكرةادولة ''اأية باإلسالملدولة اتعرف العقيدة فكرة وهلذالعقيدة والدين يقوم على الدين واعلى 
ويعترب *''ودار العهدحلربار اوداإلسالمر اد''ىل امل العانه يقسم القومية حيث الدولة ايعترف بالي اإلسالمملنظور انإ

ت افختالاملسلمني ان بني انه كاأي)3(''...خوةإلْمؤمنونَاانمإ'' اإلسالمر ايف دخوةإادوـوجاوحيثماوـناكنماأيلمون ـملسا
اإلسالمن الدم فابطة اليت تتحقق عن طريق رابة القراتعرب عن خوةألانت اكاذإو،اناخوإي اإلسالملدين ابنعمة اصبحوأف...عرقية ولغوية

.األمةمل يف تكوين العااعلى قوة هذيؤكدامماضأيخوةألالدين حيقق هذه انأيبني 
الي اإلسالمملنظور انإىل ااضأينشري اوهن.لذمةاهلأبيعرف نباجألان من يقيم معهم من افخوةإملسلمون ان اكاذإو

علَى خمسٍ اإلسالمبنِي '' هللا عليه وسلم الرسول صلى ادة لقول الشهالنطق باأيلتوحيد الدين عن طريق ابطة اجلنسية بل براترف بيع
هاش ةاانْ لَأد االَّإلَهو اللَّهدمحولُ انَّ مسارنونية بني خمتلف ابطة قاجلنسية كراليت تقوم على احلديثة اللدولة افخالاوهذ)4(''... للَّه
حلديثة يف الدولة اويةاإلسالملدولة اف بني ختالالااقد تكتسب بطرق خمتلفة ويتجلى هذاكمصليةأحدة وقد تكون الوالدولة ان اسك

ل احيث قالعليالسلطة اوهو ركن اركن فيههمأبردي واملاا،وقد عرفه)5(''دولة فكرة'' اأبابقاساشرنااكميةاإلسالملدولة ار اعتبا
تتجلى ا،ومن هن)6("لعقلاوالشرعجب باواملن يقوم اوعقدهالدنياسة الدين وسياسة النبوة يف حراحب افة عن صخال'')لدولةا(اأب
لتحقيق مث ىلوألالدرجة الدين باة يام حلمالدولة تقان اكأيالدنياعلىالتعريف مقدماالدولة حيث جنده يف هذالدين يف امهيةأالن
.نيةالثالدرجة الدنيوية باحل املصا

لغريب يركز على املنظور انإغري الدنياسة الدين وسياسة السلطة حلراللدولة يركز على ي اإلسالمملنظور انإحظ يالاكم
كذلك من حيث الإون يكنأميكن حلقيقة هو نتيجة منطقية والايف ي اإلسالمملنظور انأاهنليهإرةاشإلاجتدر اوم. لقوميةالشعب وا

اسِ لَالناأكثرولَكن اونذيراسِ بشريافَّةً للناكَالَّإك ارسلْنأاوم'' فة اس كانت للناليت كايةاإلسالملدعوة ام وهو العاطارإلاهو جزء من 
ة، وعليه يبقى فياجلغرالرقعة اميكن حتديد نه الاىخرأيعين من جهة افة فهذاس كاللنيةاإلسالملدعوة انت اكاذإو.)7(''يعلَمونَ

لفكرة اساسأمة تقوم على اامة ولكنهاهلجرة على امت دولة اق''اوهلذيةاإلسالملدولة الذي تقوم عليه الوحيد ااألسعامل العقيدة 
.)8(''جنس أووطن أولغة احتدهالاألاضبطهأواميكن حصرهمة الالعقيدة فهي او

در اتصاأيعين الالفكرة فهذالعقيدة واتقوم على يةاإلسالملدولة انت اكاذإنه ايةاإلسالمسية السياتادبيألاكدتألقد 
ر اختيايف مة التاحلرية اك اهننأي)9(''... لغيالرشد من الدينِ قَد تبين اه في اكْرإالَ'' ىلالقوله تعاداستناخرىألائد العقاورافكألا
ملة نأاحدة كمالكفر واملة نأساسألكفر على ار ادهلآيكون من نأء امن شأواإلسالمر ادهلأيكون من نأء الدين فمن شا

يةاإلسالملشريعة اصة يف اخاماحكأاحيث جند هل''لردةاب''يعرف ايبدل دينه وهو منأجيوز للمسلم نه الاغري . حدةاواإلسالم

).19-18(بق ،ص صامرجع س،ن ازيد)1(
)95-94(.ص.ص)1995، لعربية النهضة ار اد:مصر (الطبعة الرابعة ،،لعربيةاد لبالايف ميةسالإلالشريعة اتطبيق ،لب حسن صويف ابوطأ)2(
)ذميني أومسلمني انواكأء املسلمني سوانامأبامني من فيهاو تمسالإلاماحكأاليت جتر عليهار الدا(مسالإلار اد- *
جنبيةألار الداأولكفر ار اداناحيأو تسمى مسالإلاماحكأتطبق ملسلمون و الااحيكمهليت الاد لبالاحلرب هي ار اد-
اليت بينها وبني املسلمني عهود ومواثيق أمان جنبيةألار الداأولكفر ار ادعهد هي البالد أوالر اد-
10:ةيآلا،تاحلجرا)3(
8.صالبخاري،مرجع سابق ،)4(
)19-18(.ص.بق ،صامرجع س، ن ازيد)5(
.02.بق ،صامرجع س، هللا اب اج)6(
28:ةيآلاأ،سب)7(
21.،ص) ]ن.ت.د[،ملستقبل ار اد:ئر اجلزا(ملستقبلاأفاقضي واملادروس :صرة املعاميةسالإلاحلركة اسية يف السيالتجربة ا، حممد فتحي عثمان)8(
256:ةيآلا،لبقرةا)9(
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تاحملصطلاوظالفألايف ي اإلسالمملنظور الوضعي واملنظور ابه بني اك تشان هناكاذإنه ااتقدم، يتضح لنال ممن خال
مع األفرادعل اجم عن تفاعقدي قيمي نينالقرأملنظور ايف "األمةنأملضمون حيث جند ايف افختالاك ان هناه، فاجتاملستخدمة يف كل ا

ن مل آلقران أوعليه جند ")1(قليم إأولغة أوعرق أومن لون سالناليت متيز بني الطبيعية ات اخلصوصياز وامة تتجادئ كلية وقيم عامب
لقصد املتحدة باعة اجلماأوملقصدية اعة اجلمامبعىن امنإلقومية واعة اجلمان وهو معىن آلالكلمة الذي تشتقه املعىن امة بأيستخدم كلمة 

.)2("لنسبالدم وابهلدف الاو
الكون وهذاهللا يف ات ايآة من أييعترب ذلك امنإواينكرهنه الانسب فأوت من لغة املقومايعترف ببعض الإلسالمان اكاذإ

لطرق املسلمني مبختلف اد عدد ازاع كلماتسالادر على انه قابل مشوالأكثرمة لألي اإلسالمملنظور ان أيدل على امنإن دل على شيء فإ
ونظرا هلذا .ب لغة معينةاصحأأولعرق فهو مقصور على جنس معني اأوللغة الذي يقوم على الوضعي املنظوراان بينمامكأيويف 

يعرف يف الفكر تعيش مايةاإلسالموفان الشعوب العربية األمةحول مفهوم الشعب وي اإلسالماالختالف بني املنظور الغريب و
دائرة املطرية يف لة املرشح القبطي يفواحم"ليه سعيد شحاته يف الك ما أشار إز األمثلة على ذاملواطنة ومن ابربأزمةالسياسي الغريب 
فتاء تنادي بشرعية ترشيح غري املسلم واخذ مشورة منه بالنسبة اىل املسلمني سحاق خنلة احلصول على فتوى من دائرة اإلالقاهرة مرقص إ

شار كما أ)3("زمة املواطنة يف اتمع املصريأك احلادثة مدى عمق وذلك ملواجهة املرشح املسلم الذي استغل الدين لصاحله وتكشف تل
.2005البابا شنودة وقيادات الكنيسة ملبارك يف االنتخابات الرئاسية لسنة يدأيتالكاتب اىل 

:لسلطـــة ا
مل يف اهم عألسلطة اتعترب السياسية يف دراسات النظم السياسية املقارنة على أساس طبيعة السلطة فيها حيث األنظمةتصنف 

ذا كان مصدر السلطة إفلسلطة ان يكون مصدر ساس مأعلى تعرف النظم السياسية السياسية عن بعضها البعض وهلذا األنظمةمتييز
لسلطة هوان مصدر اتورية فالدكتااألنظمةيف اثة بينمالورالسلطة هو امصدر امللكية األنظمةويف دميقراطي نظامبصدد نكون لشعبا
.لقوة ا

Les (لعموميةات السلطاحيث نقول ) pouvoir(بـالفرنسية قد يعرب عنهالسلطة بان أجند اكناذإ
pouvoirs publics (جند اكم)autorité( لسلطة حيث نقولاعن اضأيتعرب) Les autorités civiles (ت السلطا

ت السلطاأولسلطة ااضأيجند القوة كمامبعىن ) POWER(اضأيمبصطلحني جنليزية الالسلطة بايعرب عن املدنية كما
)Autorities (لقوة ارس امتامالباوغ)power (لسلطة اسطة ابو)Autority "()4( اقل عاللسلطة من خالااملقصود هناوا
قد يتم اكم، كماحلار اختياب حيث يتم انتخالاللسلطة عن طريق امل مصدرالعات يف اطيالدميقرالشعب يف كل الشعب حيث يعترب اب
لتشريع بطريقة اكم وهو مصدر احلار الذي خيتالشعب هو اوعليه يعترب . كهيئة تشريعيةاألمةأولشعب اجملس أون الربملاء اعضأر اختيا

ل كل هذه لطة من خاللساحب الشعب هو صايعترب الشعيب ومن هناء استفتلال) تري الدسا(نني القواقد تعرضت بعض اشرة كماغري مب
.ت ارساملما

ركان الدولة ،فان الدولة كظاهرة سياسية اجتماعية أركنا من ،حيث تعترب السلطة ن منيز بني الدولة والسلطة كما جيب أ
لية خريا ظهرت الدولة الليرباألدولة القومية وإىل اتطورتسر حاكمة مث أربا حيث ظهرت يف صورة أوعرفت العديد من التطورات يف 

يف صورة سلطة ختضع الشعوب يةاإلسالمول الدول العربية اية مل تعرف هذا التطور حيث مل تزاإلسالماتمعات العربية جند نمايب.
ليست السلطة اليوم يف الوطن العريب أ" يه احلال يف الغرب غري موجودة هو علن الدولة  باملفهوم احلديث وكماأالواقع  حيث لألمر

97.بق ،صامرجع س، لؤي )1(
96.ص،هنفسملرجع ا)2(
29.ص،بقامرجع س، تة اشح)3(
89.ص) 1992بريل أ: ق العرا6و5ن العددا،سةالسيالعربية للعلوم الة ا"لعربية امةألال اح:طي الدميقراسي و السياء البنا"،سية السيالعربية للعلوم اجلمعية ا)4(
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وعليه جيب .)1("وشهوات وجتمعات طائفية وعشائرية تتسم بالتشرذم فهي احلاكمة النافذة القاهرة وليس الدولة ؟وأهواءق مجاعات وفر
.ية اإلسالممن أجل بناء الدولة العربية صالحتصحيح مسارات اإل

ت ثالثني سنة مث حتولت اىل ية داماإلسالمن اخلالفة أن صح التعبري تطورات عرب التاريخ حيث إولقد عرفت الدولة العربية 
برزت العديد من املماليك و موية والدولة العباسية والدولة العثمانية كمابرزها  الدولة األك جتسد يف العديد من الدول نذكر أمل

كبري  يف نشر عليها من مالحظات فانه قد كان هلا الفضل الن تلك الدول رغم مالزيانية  وهنا نؤكد أاالدويالت كالدولة الفاطمية و
. يف خمتلف بقاع العامل اإلسالم

لدولة من اسية يف شؤون السياركة املشاحق اليت هلاهي فقط "ملودودي ايؤكد اكماألمةن اية، فاإلسالملدولة اإطاريف و
م اسي يف نظام سياسهإأوركة امشيأللكلي اءالغإلايعين الاية وهذاإلسالملدولة ااياقي رعاف بب وتعيني وعزل خبالانتخار واختيا
م النظاوجد يف نإاوهذ.)2(''....صب املنالذمي وغريه بعض اء تقليد العلمالدولة فقد جوز كثري من ااياقي رعالسلطة لباحلكم وا

ا بة كمصل وليست مكتسألاجلنسية باله سة مثالالرئارشح ملنصب ملان يكون اتعرب عن ذلك باناحيألوضعية انني القوان اي، فاإلسالم
ت السلطافرق بني ي اإلسالمسي السيالفكر ان إ"ملطلقة حيث جند احلرية احه للشعب باعدم مسبي اإلسالميتميز الفكر السياسي 

يف الشرعابت حددهاك ثوان هنأس اسأعلى )3(''الشرعلذي جعل مصدره ام العانوين القام النظاواألمةاليت جعل مصدرهاسية السيا
الاك جمان هنأيعين اسية وهي جد قليلة مماسأعد ارة عن قواصول عبألابت والثوانت هذه ان كاوان تغري فيهأمةلألس لي.لسنةان والقرا
.صول ألاإطاريف عدهاليت تسانني القواحللول وار اختياللشعب يف اسعاو

ىل الطبيعية الة احلانتقلت من ات اتمعاناليت تؤكد باعي اجتمالالعقد السلطة جند نظرية املفسرة لظهور ات النظريابرز امن 
عن أودة السيازل عن كل التناجل اتمع من اد افرأن بني الذي كاعي اجتمالالعقد اك سلطة عن طريق املدنية حيث تكون هنالة احلا

ب اصحأنت بني اليت كاجلوهرية ات افختالالالنظر عن السلطة بغض ال مظهر لظهور أوان هذاكاومن هن). كم اح(لفرد اجزء منه
لفقه ايظهر ادي موضوعي، ومن هناسطوري ليس له دليل مأض افتراس اسأتقوم على األنظرية ام هلذه العاد انتقالان ا، فةيلنظراهذه 

.قعية اوأكثرنه اية على اإلسالمفة خلالاملستمد من اي اإلسالم

:لسلطـة الشعب واقة  بني لعالاجدلية -
ك يف كل دولة سلطة ان هنأذ جند إخر، آلاكل طرف على ثريأتلسلطة هو مدى نسبة الشعب واقة بني لعالاة ملقصود جبدليان إ

السلطة ومن هنالشعب هو مصدر هذه ان إخرى أنقول من جهة الشعب كمااليت تتحكم يف هذالسلطة هي ان إ، ونقول او شعب
.كم ؟احلاملصدر ؟ ومن هو امن هو :جلدلية من حيث اهذه اتتضح لن

ن أاردنأ، السلطة و كيفية ظهورهاىل ااتطرقناهيم ،كماملفالشعب ومتييزه عن غريه من اىل ابقة الساحث املبايف اطرقنتأنبعد 
ة اليت تقوم األساسيت املقومالسلطة مقوم من الشعب مصدر ان أس اسألسلطة على الشعب واقة بني لعالاىل هذه املبحث اانتطرق يف هذ

لشعب ملن وطريقة اختيار ا.ن يكون هو مصدر اختيار من ميارسها إ" الشعب مصدر السلطة"هنا بعبارة واملقصود .ميقراطية عليها الد
يتم تصنيف الدميقراطيات ،فنقول الدميقراطية املباشرة ،حيث ميارس ساسهاأ،بل وعلى ميارس السلطة ختتلف من نظام سياسي اىل آخر

كما نقول الدميقراطية غري مباشرة بالنسبة للدميقراطيات النيابية حيث خيتار الشعب ممثلني عنه يف .مباشرة الشعب اختياره بطريقة علنية و
وهناك نظام حكومة اجلمعية يف سويسرا .ممارسة السلطة 

52، صمرجع سابقبوزيد ، )1(
63.ص)1996، ميةسالإلات اسالدرامعهد : مصر (رنةاسة مقادر:ميةسالإلالدولة ايف رةادإلاحلكم و انظم ،فظ شريفاعمر ح)2(
42.بق،ص امرجع س،هللاب اج)3(

."قبتهم امراجبهاو من واوممثليهامهار حكاختياحلق يف احبة اص"مةألانإسية السيات السلطايقصد مبصدر - 
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فيها يتسع البحث هنا للتفصيللقد عرفت الدميقراطية عرب تطورها عرب العصور صور عديدة يف ممارسة الشعب للسلطة ، وال
ن تكون االنتخابات وسيلة كافية ملمارسة الشعب للسلطة ؟ أمدى ميكن أياىل :رح سؤال جوهري واملتمثل يف ،لكننا سنكتفي بط

.الشعب؟ أيهي مصداقية االنتخابات يف التعبري عن رما:خرى أوبعبارة 
لشعب فان الدراسات الغربية تؤكد على الشعبية وجتسيد حكم ااإلرادةكانت االنتخابات هي ابرز وسيلة لتكريس إذاو

زات ويف خمتلف املستويات خالل املراحل وايقع من جتلتحقيق هذا اهلدف وخاصة يف ضل مااألزمةلشروطااستيفائهاقصورها ولعدم 
مكانيات إووسائل  ميلكه من ن الغرب وماأعن النتائج وهنا نشري اىلاإلعالنة احلملة االنتخابية حىت يااملختلفة للعملية االنتخابية من بد

مريكية اكرب دليل على ذالك فان ات املتحدة األييف الوالت ياوتر قوقضية *يتعلق بالوسائل الرقابة التكنولوجية مادية وخاصة يف ما
العملية االنتخابية فان يفلتستخدمهاجهزة ووسائل تكنولوجية متلك أوهي من الدول املتخلفة والفقرية واليت اليةاإلسالموالدول العربية 

يف العديد من املظاهرات االحتجاجية عن النتائج " صويت نأي"الشعبية ومن هنا برزت العبارة الشهرية اإلرادةتعرب عن الائماالنتائج د
ة ياسقف الدعلف جنيه ، وهو أ100نفاق بعض املرشحني مبالغ تزيد على إاإلنسانرصدت املنظمة املصرية حلقوق "االنتخابية وقد 

.)1("ني ومل يتم عقاميمال5-3ز بعضهم املليون جنيه ووصل اىل واكما حددته اللجنة العليا لالنتخابات كما جن
الشعبية  اإلرادةلتحقيق الشفافية واملصداقية وجتسيد يةاإلسالموالقضائي على االنتخابات يف الدول العربية اإلشرافورغم 

يكون أحياناشكلي بل إشرافالإهو القضائي مااإلشرافهذا أنير السلطة التنفيذية للنتائج االنتخابية جند دون تزولة احليلولةواوحم
املعارضة ومؤسسات اتمع املدين من القيام بالدور الرقايب املنوط ا بل انه لألحزابميكن سببا يف تزوير االنتخابات من حيث انه ال

القضائية مع السلطة التنفيذية ويف بعض احلاالت يكون وزير العدل وهو عضو يف لألجهزةتواطأيعترب ممايكون السبب يف منعها أحيانا
القائمة على العملية االنتخابية األمنيةاألجهزةن هناك طعون تقدم للقضاء ضد كما أ.ل للسلطة القضائية واملمثل األاجلهاز التنفيذي هو

انتقد نادي القضاة " ميكن الطعن يف مصداقيتها حيث ا متثل امن الدولة والجراء ضدها على أساس أإأياء اختاذ يستطيع القضوهنا ال
ة القضاة يااىل طلب النادي استدعاء اجليش حلماألمربل وصل األحيانوالتواطؤ معهم يف بعض البلطجينيعجز الشرطة عن مواجهة 

")2(.
و لألحزابالعملية االنتخابية من جهة وعدم السماح إزاءلدور املنوط ا القضائية يف القيام بااألجهزةعجز إطارويف 

وتعرف "يسمى بالرقابة الدولية على العملية االنتخابية يتم اللجوء اىل ماأحياناملنظمات اتمع املدين يف القيام بدورها الرقايب فانه 
اىل اطالع اتمع الدويل على العملية الدميقراطية يف الدول املعنية وذلك بناءا الرقابة الدولية على االنتخابات بكوا تلك العملية اهلادفة

ت مع اءاملرشحني وجتري لقاوتعرف بات يومياعانت تبث عشر ساعة وكالكتروين للجمالاملوقع اعلى )  اعة مساذإ(ملسلمني ان اخوإلاعة ايف مصر بث مج2005نية الربملات ابانتخالايف *
32.ملزيد من املعلومات انظر ،شحاته ،مرجع سابق ،صبية  انتخالائر الدواعلى امت توزيعهاموقع18عة اجلمات أشأنخبني والنا
32.بق ، صاتة ،مرجع ساشح)1(
36.ص،هنفساملرجع  )2(

هلدف ان الفرعية وكالرئيسية وااات يف جلابانتخالامل على الكائي القضاف اشرإلاتؤكد 1999م اعاحكمالعليالدستورية احملكمة اصدرت أنه قد  اىل اق السيااتب يف هذالكاحيث يشري 
ن ألضروري ان من ات لذلك كابانتخملختلفة لالاحل املراء مل يشرف على القضالسليمة ولكن ائج النتان عالإلفرز والتصويت وامة كيد على سالألتالتزوير واف هو جتنب شبهة اشرإلامن 

.ئياري قضادإف اشرإك التنفيذية فهنايشرك يف  ذلك للسلطة بية والانتخالائر الدوالطعون ويقوم بتقسيم ايقل عدد بية حىتانتخال اوجلدايب وانتخالالقيد ايشرف على عملية 
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)1("الشعبإرادةري الدولية للدميقراطية ومدى تعبريها عن يادف الوقوف على مدى اتفاق العملية االنتخابية مع املعاألخريةعلى طلب 

احلكومية وغري احلكومية ةإلقليميوالتابعة ملختلف اهليئات واملنظمات الدولية واويتم هذا الدور الرقايب من خالل جمموعة من اللجان 
وعلى رغم البعد " فريقية مم املتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة اإلمنظمة األيةاإلسالموبالنسبة للدول العربية أبرزهاومن 

دي أيداة يف حتولت اىل أاإلنسانة كالدميقراطية وحقوق األساسين بعض املبادئ أكشفت عنن اخلربة التارخييةأإالمر ، اخلري يف هذا األ
.)2("القوى الكربى لتحقيق مصاحلها بعيدا عن املضمون الفعلي لتلك العملية

الرقابة هناك من اعتربه إنحيث اإلجراء،قد وقف مواقف خمتلفة من هذا يةاإلسالمون موقف الدول العربية وهنا جند أ
لوطنية وقد يعترب ذلك لدولية على العملية االنتخابية يف الدول العربية هو تدخل  يف الشؤون الداخلية للدولة مما يعترب مساسا بالسيادة اا

ثناء االنتخابات بينما هناك دول قد قبلت بالفكرة ورحبت ا وعملت ا دون كشف عملية التزوير اليت تتم أسوى مطية للحيلولة 
يف حني قبلت ا دول بشروط حىت يةاإلسالموليها الشعوب العربية املمارسة الدميقراطية اليت وصلت إبراز مستوى وسيلة الواعتربا

ويف .تتمكن من احلصول على مساعدات مالية من قبل مؤسسات التمويل الدولية وخاصة جمموعة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل 
ريب حضرت اىل مصر للقيام ذا الغرض ، وقد وتقبال مراقبني دوليني ولكن استقبلت بعثة من الربملان األمل تقبل مصر اس" طارهذا اإل

زات اليت متت خالل االنتخابات وقد ام  ادوارد ماكميالن سكوت احلزب الوطين باستخدام كل الوسائل واانسحبت بسبب التج
توبيسات الشركات لنقل العمال للنقل املصوتني ل االنتخابية واستخدام أوااجلدصوات  وعدم تنقية للفوز يف االنتخابات مثل شراء األ

.)3("التصويت اجلماعي
السياسي والتحول الدميقراطي يف الدول صالحزاء اإلإن هناك تراجع يف املوقف الدويل أدبيات السياسية اىل كما تشري األ

يني عن طريق اإلسالمحيث ختوف الدول الغربية من وصول 2001وخاصة بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب ،يةاإلسالم
ية وهلذا تراجعت تلك الدول الغربية عن موقفها املدعم اإلسالماالنتخابات الدميقراطية يشكل خطرا على مصاحل الدول الغربية يف الدول 

يفسر وهذا ما. األجنبيةمصاحل الدول ةياتقوم برعأنظمةا سياسية غري دميقراطية ألأنظمةوفضلت بل ودعمت السياسيصالحلإل
يشري اىل تذبذب وهو ما" وخاصة مصري اإلسالمزات اليت تقع يف خمتلف دول العامل واعلى التجاإلمريكيةات املتحدة يسكوت الوال

لغربية بان وصول السياسي احلقيقي ،فهناك قناعة داخل الدوائر الرمسية ، اصالحالعامل اخلارجي يف وضع ضغط على مصر لتحقيق اإل
)4("سلطة سيجهض التجربة الدميقراطيةاملسلمني اىل الاإلخوان

بإجراءاتدون القيام يتأتىحكم الشعب عن طريق االنتخابات لن أوالشعب إرادةجتسيد أنلنا يتأكدتقدم ومن خالل ما
األفرادتماد على القوائم ذات الربامج وليس على ال حيث يتم االعأوالسياسية  األحزابيف قانون االنتخابات وقانون اتإصالحو

كما انه البد من تعديل القوانني لتتمكن هيئات ومنظمات اتمع املدين .ةواجلهوريعلى العصبيات والقبلية يعتمدونالذين واألشخاص
ن يكون هناك تنسق جهودها والبد أون توحد هذه التنظيمات أىاملعارضة  للقيام بالدور الرقايب املنوط ا كما جيب علاألحزابو

ة ياقاع العقوبات على من يتعدى قواعد الدعإقضاء مستقل  عن السلطة التنفيذية يشرف على االنتخابات وان يكون صارما يف 
ا نكون ننإنه يف ضل غياب قوانني صارمة ومضبوطة وحمددة لقواعد السلوك يف العملية السياسية ،فأل. ومن يقوم بالتزوير ةاالنتخابي

حممد :أنضر 10ص2008فريل أربيع 18لعدد ا،سية السيالعربية للعلوم الة ا:،الة اإللكترومية"لعربيةالدول ات  يف ابانتخالالدولية على ابة الرقاطية والدميقرا"، خدجية عرفة حممد)1(
east .eastlawas. com /igle /research  .نونيةالقالعربية ات املعلوماشبكة :نونية القاث احبألات ابانتخالالدولية على ابة الرقائي والقضاف اشرإلا"رحي اجلا

/researchhowhttp://www (2005 /07/12
23صمرجع سابق ،حممد،عرفة)2(

ت ابانتخابة دولية قد شهدت اليت شهدت رقالدول اطية ؟هل الدميقران الة لضمالية فعإت ابانتخالالدولية على ابة الرقامدى تشكل أيىل ا:ملتمثلة يف اسئلة جوهرية وأتبة الكاحيث تطرح 
افية فيهالشفات ونسبة ابانتخالابة دولية على اقة طردية بني وجود رقعالمدى وجوداألساسيلفرض ا: بة دولية اليت مل تشهد رقاطية من تلك ادميقرأكثر

- 99.( ص.ص) 2000م اهرألابستراتيجية إلاسية والسيات اسالدرامركز :هرة الق(ية اإلنساند ابعألاسية والسيات اراعتبالالدويل بني التدخل اد، اد جاعم:نظر ات املعلوماوملزيد من 
105(

36.بق، صاجع ستة ،مراشح)3(
36.،صهنفساملرجع )4(
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يضمن عواقبها والدخول يف متاهات التإنزالقاخري اىل حدوث تورية قانونية مما قد يؤدي يف األنسدادات وثغرات دسإأمامدائما 
ن أميكن عن الشارع الغريب ،وهنا الي اإلسالممييز الشارع العريب ونتائجها ،واليت دائما تكون يف صورة تظاهرات شعبية ،ولعل هذا ما

وإحساساوعيا أكثري اإلسالمشارع العريب نعترب ال
لعديد من استنكر اولقد .سية السيالعملية املنظمة للسلوك يف انني القواب اعلى غيابينانه قد يعرب كمسية من غريه ،ألالسيااياقضبال
اهلاستعماوادهاعتماجدوى من الوي اإلسالمتمع اليب غربية دخيلة على اسأاأس اسأت على اهرالتظايني تلك اإلسالمملفكرين ا

حلسنةاة ملوعظاحلكمة واىل سبيل ربك بادعا" ىل القوله تعاقادئ  مصدالوب هسأيكون يف ي اإلسالمسي السيالعمل ان أس اسأعلى 
.)1("...حسن أليت هي ادهلم باوج

سئلة ألالعديد من اسيني حيث تطرح السياملفكرين العديد من اسة من قبل اهر حمل درالظوانت مثل تلك اكطارإلااويف هذ
رع كقوة تغيري حنو الشار اعتبامدى ميكن أيىل اطي ؟ والدميقراحلكم اوحدود دوره يف جتسيد ي اإلسالمولعريب ارع الشاحول 

جند اولذ1988أكتوبرئر يف اجلزااليت عرفتهات اهراملظاصة بعد اخرية وخألانة وآلاصة يف اسئلة خألاطية  ؟وقد طرحت هذه الدميقرا
ذ يؤرخ إ.ابقان ساكاب وتصحيح ثوري كمنقالاوليس ب1988كتوبر أضة انتفاصر يؤرخ له باملعائر اجلزاريخ اخري من تألالعقد ا

م استخدالالابعد جماء فيمالفضاار هذاصلسلطة وقدافس على التناع وال للصراملدينة كمجاء ارع ، بفضالشاطية بالدميقراللتجربة 
.)2(..."يف الثقاللغوي  الرمز اأولديين الرمز اأو) ءالشهدالثورة وا(رخييالتالرمزاء التغيري سوارضة واملعاكقوة يفلرمزا

يةطدميقراقة طردية بني نسبة ك عالاهنصبحتأحبيث ,لشعباىل اايالقضاع كل ارجإل واحتاإت اطيالدميقرامييز امهمأنإ
حلق يف ان لكل فرد إعلى اإلنسانملي حلقوق العاق امليثانص "نه قد الغنوشي يؤكد ان إبل .م حلكالشعب يف امهة ام و مدى مسالنظا
مة يف العائف الوظالشخص يف توليه انص على حق ا، كماحراراختيارون اسطة ممثليه خيتابوأوشرة امبامإ,دهمة لبالالعالشؤون ارة ادإ

.)3("حلكومةالشعب هي مصدر سلطة ادة ارإن أده وقرر بال
لفعلية يف اركة املشان احظ يالامنأالإ. لسلطةاركة يف املشالشعوب يف ايؤكد على حق يطدميقراملي توجه العالتوجه انإ

لث الثامل العاتري يف دول الدسالشعب وكل اركة اطية ومشالدميقرادي باجلميع ينان أفرغم . ن مل نقل منعدمةإلث ضعيفة الثامل العادول 
م النظالتجميل جايكماكاألنظمةات هي جمرد حرب على ورق وتتخذهارالعبان كل هذه أاليه هنإرة اشإلاجتدر ان مأالإق، حلااتقر هذ

جل امن اتعجبيؤالاءل تسالشعب ويتساىل الرجوع ام لنكلن على ضرورة ابرهامريكي ألاملفكر اكد ألقد و.مليالعام العاأيلرام امأ
بعد من هذه احسن وأل امآك الشعب؟ هل هنالقصوى حلكم الة العداملة يف انثق ثقة كالاذامل'':وللضرورة حيث يقاهذه كيدأت
.)4(؟ الدنيااتنايف حياية هلواحىت مسأولة العدا

يسلم لسليم الاملنطق ان الشعب، فاىل الرجوع اضرورة أمبدن يؤكد أد ارأذإم لنكلن ابرهان أان نسجله هنأاردنأان مإ
باسبألاحلقيقة ويزيغ عنهايعرف نأىلإ,لشخصاتية قد تدفع بالذان أاعلمناذإصة ات خاراعتبالشعب لعدة ااملطلقة يف هذاثقة لاب
خيضع نهألملعرفة اتعوزه أيرم هو جمرد العاأيلرانأ'' :ر قولهابيم الان ولياجلانقراوهلذمصلحيهنية انأ

عية اجلمات املسلماليد والتقاوماهوألابيطبع اء،من هناستقصالاخيضع للتفكري واممأكثرت  اعاجلماواألفرادحل اومصءاهوأل

125:ةيآلالنحل ، ا)1(
سيةالسيالعربية للعلوم الة ا:اإللكترونيةلة ا.ئرية اجلزاطية الدميقرالتجربة الة يف فهم تعثر اوحم: طي الدميقرالتحول اسي وسبل تعزيز السيالتغيري ارع يف الشابومدين بوزيد ، حدود قوة )2(
51، ص2006صيف ةلييوج11لعدد ا
71.بق ،صامرجع س،لغنوشي ا)3(
.136.بق ،صا، مرجع سمسالإلاحلكم يف ام اعد نظاقو،لدي اخلا)4(
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.) .1(" قعي لهالوالتقدير اقع واتطبعه معرفة موضوعية للوامأكثرصة اخلاحل املصاهلوس واجية واملزات التقلباو
لسلطة لشعب من ازن بني تسليم الية حتقيق تواشكإث لسلطة من حيالشعب واقة بني لعالاجدلية اتقدم تتضح لنال ممن خال

لشورى امييز بني ي اإلسالمملنظور ان أملطروحة جند الية اشكإلاز هذه وانية ، ولتجالرشيد من جهة ثار القراذ اختامية والنظاجهة وحتقيق 
األمةملتعلقة بشؤون اسية السيات ارالقراذ اختاركة يف املشاملسلمني يف ام جلمهور الشورى هي حق عاف"رة كمصدرين للسلطة،استشالاو
تكون اوبينم. تارالقراذ اختاقبل ...ئقاحلقاح استيضالأيلراب اصحأىل الرجوع ادة يف القياجب ارة فترتبط بواستشالاامأ,مةالعا
.) .2("كم الشورى ملزمة للحان امية فالزإت صفة غري ارة ذاستشالا

أولنخب اطية ايسمى بدميقرالغريب يطرح مالفكر ان أفقط بل ي اإلسالملفكر ارتبطة بشعب ليست مللرجوع لالية اشكإن أاكم
ف اعترالامل يتم افملفردية ات احلرياطية على الدميقراغلبية ألاد استبداليكس دوتكفيل من خطورة سطوة واقد حذر "اكم,تاملؤسسا

مع اضأين حيدث أنه ميكن اتوري فالديكتاحلكم اود استبدالامن ن يتحققأميكن احلرية كماخلطر على ان ا،فدافرلإلصة احبقوق خ
طية الدميقرايل هي الليربالفكر اليت تتفق مع الوحيدة اطية الدميقران افاومن هن... غلبية ألاد استبدالشعبية واطية الدميقراخر مع آد استبدا
.)")3م اهلم وحرياموأيف ألفراداص حلرمة ال خاة ايعلى كل سلطة محاليت تضع حدوداأي,لدستوريةا

ىل امر ألاز واجتاماذإلبسيطة والكن يف حدود مقدرته ,رالقراذ اختاحلق يف الشعب له ان ألتوضيح نستنتج اال هذمن خال
اهذملودودياكد ألقدو.لشعباملختصني دون ار بيد القران يكونأجيب اية فهنالشرعأولعلمية اايالقضالكربى كاايالقضا
ئل امر يتعلق مبسألان اكاذإاخلليفة،حيث مييز بني مالس باقة عال"ئية عن طريق تفسرياجرإحه حللول اقترال من خالي اإلسالمملنظور ا

ن ألرئيس امكن أمة العاسة السيالة تتعلق باملسانت اكاذإواهأيجلميع لرالة على جلنة فنية فخضع املساغريه عرضت أولتشريع افقهية يف 
لشعب امر على ألايعرض أوع امجإك امل يكن هناذإع عن تنفيذه امتنالالس وار اضد قرVETTOض اعترالارس حق امي
لسنة اأون القراقد ثبت بان تشرع عكس مأميكن مة الالشعب عاأولس اأوكم احلاء جتسدت يف اسواألمةن امة فاعدة عاوكق,)4(''

.ذلكاعدان جتتهد فيمأاوهل
األمورمن اأأي، طارإلاالشعب تدخل يف هذالسلطة واقة بني لعالاجدلية ملطروحة الية اشكإلان هذه أوحنن نعتقد 

قبته امن مرمةلألكم  بقدر يسمح احلاحلد من سلطة اعد  على اليت تسالتنظيمية ابري التداوتاءاجرإلاتتخذ نأمةفلأل,ديةاجتهالا
عن ي اإلسالمتمع اأولشعب امييزاوم.اإلسالمت يف حدود شريعة السلطامصدر األمةن ان نقول بأقد نستطيع اسبته وهلذاوحم

,خرىأسة من جهة السيالدين من جهة واواألخالقملفرط حيث فصل بني انية العلماخري وبسبب متسكه بألاان هذألغريب يف اتمع ا
ن أفرد أيلدولة وليس من حق انون على القام وتطبيق النظامة اقإلكلي يف اد اعتمالاصبحأحيث لة آيكون باشبه مألغريب اتمع اجعل 

يسمى امميسالإلتمع اويف ي اإلسالملفكر اجند يف ابينم.نون القاذلك يعترب جرمية يف نظر نإبل ,طلالبالةازإوحلق امة اقيتدخل إل
ت اسالدراكدتأحيث ,يةاألخالقلقيم اثل وملاع اتبإنون بل والقابلتزامالاع يف تماهم احيث يس,ملنكرالنهي عن املعروف وابمرألاب
.رازدهالالتقدم وايل اتالر وباستقرالام وحتقيق النظامة اقتمع إلالدولة وان بني وامة تعاقإبد من نه الاحلديثة ا

لدور مراعاةتمع دون انون يف القافكرة قوة ركز علىطي يالدميقراامنظورهالية وجدنالليرباللمدرسة استنال درومن خال
يل يقوم الليرباطي الدميقرام النظان اكاذا"نه اىل اسية تشري السيات اسالدران  اف,تمعامن يف ألام والنظار واستقرالايف حتقيق األخالق

رك ان يشألضروري انه من اجلمهوري للحرية ولذلك فاملفهوم اهل ايتجنه الالية فالليرباحلرية املفهوم اداستنانون القاعلى فكرة دولة 
شرة املباطية الدميقران فكرة او...طي الدميقرايل الليربام النظاسية تعترب جوهر السياركة املشان افاوهكذانون وتنفيذهالقالشعب يف وضع ا

بل ,ديةاقتصالاعية واجتمالااايلقضان وتعقد اكلسادة العملية مع زياحية النامن اليس فقط لصعوبته,حلديثةات امل تعد تصلح للمجتمع

141.بق ، صامرجع س، ر ابيال) .1(
.154.بق ، صامرجع س، لؤي ) .2(
17.بق ،صانية ،مرجع سالثالطبعة اي ، ولببالا)3(
.248.بق ، صامرجع س،لعنوشي ا)4(
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ىل ايؤدي اهري مماجلماطف على العوائية والغوغاىل غلبة اذ قد تؤدي إ-الية نفسهالليربادئ املبارض مع اشرة تتعاملباطية الدميقرانإ
ت احلكم تتطلب وجود مؤسسالتخصص يف ان فكرة اكذلك ف.ت اقليألاصة اوخاألفرادة لبعض األساسيت احلرياء على اعتدالا

.)1(مة العاةملسؤوليااحلكم مع حتملهارة ادإمتخصصة يف 
انني وتنفيذهالقوايف وضع لشعب اركة اس مشاسأتقوم على ىلواألنأ,لغربيةاطية الدميقراعن يةاإلسالمطية الدميقرامييزامإن

وسيلة ت ليس جمرد املؤسساوحكم ..بية النيات املؤسسايل وجود التاسية وبالسياملسؤولية الية تقوم على فكرة الليرباطية الدميقرا"ابينم
ابينامكلشعب اد ابعإليون الليربارويرب.)2("لية الليرباطية الدميقرايف اسياسأانه ميثل ركناشرة بل املباطية اللدميقرتالصعوباللتغلب على 

لية افعأكثرطية الدميقرات جيعل املؤسساد على اعتمالااطفية بينمالعالنظرة اىلافةاضإلابةئياغوغأكثرلشعب يكون ان إمن حيث ابقاس
ىل الرجوع ايعين امم،لرجوع للشعب بصفة دورية اب ملدة حمددة حىت يتم انتخالار ممثليه عن طريق اخيتنإنه للشعب ااكم,من جهة

ءة ار كفاعتبالشعبية وبني اركة املشار اعتبالتوفيق بني اميكن اكذم وهاحلكاص اشخألات ويف املؤسسايف لنظر ادةاعإللشعبية اعد القوا
.رهاستقراحلكم وا

تمع يف انة باستعالار دون استقرالامن وألان حتقق أتستطيع الاإف,نون فقطالقاعلى ادهاعتمالدولة وبان أابقاسابيناوكم
تمع ايف ابدورمهالدين ليقوماوقخاللألح السماتمع وعدم ان ويف شؤزم لالامن أكثرلدولة اتدخل خطورة ن إي ،األخالقنب اجلا

ن أاعلمناماذإصة اخ،تهاصاختصاوترك للمجتمع ااصاختصان تقوم بإنون القاملهمة على دولة ايسهل امم,تمعاوعن طريق 
ل فكرة انفصايؤكد اماوهذ...طل الباهر قد يبىن على الظاان هذأت ،رغم مالاملعار يف استقرالاهر لتحقيق الظانون حيكم على القا"
.)3(خلارب وتدامن تقابينهمالة رغم مالعداواألخالقدئ انون عن مبالقا

أيلراام فقد خيذهلالعاأيلرات اهاجتامتثل يف كل حلظة اأتزعم لية الالليرباطية الدميقرالنظم ا"نأسية السياتادبيألاتؤكد 
ىل ام احتكالات وابانتخالاديق اىل صنالفرصة يف وقت معقول للعودة اح ان تتأ،على استهاقصرية ومع ذلك تستمر يف سيم بعد فترة العا
أكثرلدينية اية واألخالقلقيم اليد والتقات واداءه للعن والافانينهاعة قواءه للسلطة بطن والان كالشعب وانأذلك ,)4("لشعبية اعدة القا
نون والالقاخيترقون األفرادن أجند ا،وهلذاعتهايسمح له ضمريه بعدم طيل الالتاتية وباعة ذامبنية عن قناأل,صدقاامه التزاو

. نون القاعن األخالقلوية أويعطي اماتية وهذادة ذارإمبين على األخالقبمهم التزاابة بينمالرقالسلطة واب ابه يف غييلتزمون
بتلك العدم ثقتهاألخالقتعتمد على ضلة والالفالدولة امة اقإانه ليس من مشروعهاية تعترف لالليرباطية الدميقران أرغم 

ية هي األخالقريع املشان تلك أثبتاريخ التان ية الاألخالقلقيم اطنني ،ولن تتبىن املواقل تعسف حبرية وحقوق اتضمن اإريع واملشا
.العلياملثل القيم واسم اباوحقوقهايتهمن حراالشعوب وحرمايف قهر انت سبباليت كا

لتمثيلية اطية الدميقران إس اسأت على املؤسساعلى ادهاعتماله واهلامهإولشعب اباقتهلية من حيث عالالليرباطية اميقردلتنتقد ا
أمبدحلسبة لتجسيد اة يل وألن خاللشعب وماد على اعتماأكثرية اإلسالمطية الدميقراجند اوهلذ.حلديثةاطية الدميقراس اسأبية هي النياأو
دية ويقوم على انزعة مخري ذوحيث أن هذا األغريب من لاتمع اعن ي اإلسالمتمع اخيتلف املنكر ،كمالنهي عن املعروف وامر بألا
ديث احألالعديد من ايف ملسالاة ولصالالرسول عليه اكدأحيث ,لوحدةاومنالتضاوفل التكايقوم على ي اإلسالمتمع اابينم,لفرديةا

ليت تبتعد اة الشالغنم امن كلأيلذئب ان أأي" صية القالغنم الذئب من اكلأيان مإ"حلديث اء يف اجاكم,عةاجلمام التزاةضرورعلى 
.لقطيعاعن 

لية الليرباطية الدميقراصول أمنصلهي أبةالنياطية الدميقرانأ،ية من حيثاإلسالمطية الدميقرالية مع الليرباطيةالدميقراقد تتفق 
حيث تسعى من ،ان ذلك ليس من  هدفهالاب منهاقترالاأوشرة املباطية الدميقرالشعبة للتحقيق اركة املشال تسعى من خالوهي ال

54. نية ،صالثالطبعة اي ،ولببالا)1(
54. ،صهنفساملرجع )2(
54. ،صنفساملرجع )3(
55. املرجع نفسه ،ص)4(
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عن ضرورة فضال,ابينهادلة فيماملتبابة الرقات مع املسؤوليالتوزيع بية النياسية والسيات املؤسساسية عن طريق السياركة املشال خال
ر استقرالامد بدعوى حتقيق ألات طويلة الفتراتكون تلك ن الأملستحسن ات دورية ومن ايف فترام هلاحتكلشعبية لالاعد الرجوع  للقوا

.لية  افعأكثرلتحقيق منوذج حكم وعليه فهي تسعى 
لشعب ايف ثق ن مل تانه والية ،حيث الليرباطية اميقرلداعية من اجتماأكثرية اإلسالمطية الدميقران أاسبق يتبني لنال مومن خال

هم اتمع بقيمه قد يسادئهم وامبباألفرادنأذلك ,نباجلوالعديد من اعليه يف داعتماالتم بتنشئته حىت يتمكن من اإف,ثقة مطلقة
أمبدن حيقق أسي السيام النظالك يستطيع ل ذخاللية ومنافعأكثرلشعبية تكون اركة املشان أاحلكم ،كمام الة يف نظامهة فعامس

نا أن نقوم أيونظرا العتماد النظام الليربايل على املؤسسات لتحقيق الدميقراطية فإننا ارت.نية اءة من جهة ثالكفاأومبدركة من جهة املشا
التشريعية والتنفيذية :املؤسساتمث "ورالدست"السلطة التأسيسية وسنركز يف دراستنا على يف الباب الثاينبدراسة خمتلف هذه املؤسسات 

. نظام دميقراطيالملعرفة مدى إمكانيتها يف حتقيق السياسية األحزابوأخريا والقضائية 
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ينالثاب البا
لغربيةات اطيالدميقرايت يف املؤسسا)ءالبنا(لصرح ا

رلدستوا: ل وألالفصل اـ 

تالسلطالفصل بني ا: ين الثالفصل اـ 

حلزبيةاسية والسيالتعددية ا: لث الثالفصل اـ
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قة بني لعالان اخرى، فأقعي من جهة  ايت وامؤسسفعلي نبانب نظري فلسفي من جهة وجاطية  جان للدميقرأمن اقنطالا
وتقوم الدميقراطية الليربالية على املؤسسات كآلية فعلية لتطبيق .طية الدميقرادة و هي حان وجهني لعملة واملة حبيث يعتربانبني متكاجلا

ي وال تم بالقيم االجتماعية،بل إن الليرباليون يفتخرون بواقعيتهم هذه األخالقالنظام الليربايل يف أرض الواقع دون االعتماد على اجلانب 
هتمام كبري باجلانب القانوين التنظيمي املؤسسايت ،وعليهاوال مدينة فاضلة وهلذا يولون مؤكدين أهم ال يسعون اىل إقامة مدينة مقدسة

؟ يةاإلسالمولغربية املنظومتني ات فكرية بني افلدستور خالالية اشكإن تطرح أمدى ميكن أيىل ا.ب الباال هذءل من خالاسنتس
ت اصفاهي موان كذلك فماكوإذالغربية ؟  الدولة ار الى غرية دستور عاإلسالملدولة ان يكون يف أخرى هل ميكن أرة اوبعب

.لسنة ؟ان والقراهلي من إلالدستور الوضعي بالدستور اقة هي عالاوم.لوضعي ؟ اي اإلسالملدستور ائص اوخص
مة وجتسيد اقإية نامكإلدستور عن ابعد اضأيءل اية نتساإلسالمت اتمعالغربية يف اطية ايت للدميقراملؤسسالتطبيق اإطارويف 

ت اقهي عالاوم. ئيةالقضالتنفيذية والتشريعية والسلطة اثة وهي ت ثالاىل مؤسسالسلطة ات ؟ حيث تقسم السلطالفصل بني اأمبد
لغرب ادمية بينهم يف التصاقة لعالاس اسأثة على ىل ثالالسلطة اىل تقسيم اعي الدامونتسكيو وكان مبدأوإذالبعض ؟ اات ببعضهالسلطا
خرى ألاحدة على ادون هيمنة وفسة للحيلولةات متناث سلطىل ثالااستوجب تقسيمهااسلطة ومن هنإالايوقفهلسلطة الاناو
وعليه ) ئية اتشريعية ،تنفيذية ،قض(مة اة عيحب وألاصي اإلسالمسي السيالفكر اخلليفة يف ان ألعلم الشعب ، مع التسلط على ايل التاوب

لسلطة احب اخلليفة صات بالسلطاقة خمتلف هي عالاية فماإلسالمت اتمعات يف السلطالفصل بني ابدأمن جيسد أن ميكن اكفإذا
ئية ؟ القضالسلطة التشريعية والسلطة اءل من قبل ان يكون حمل تسأمدى ميكن أيىل اصيل ؟ وألا

لوحدة اس اسأعلى ي اإلسالمتمع ايقوم لطبيعة حيثالغريب من حيث اتمع اخيتلف عن ي اإلسالمتمع ان اكاذإ
اما،وهذع الصرافس والتناس اسألغريب على اتمع ايقوم ابينم.ة للضعف الك مدعان ذع الالصرالتعدد وات وافخلالاذمن ونبالتضاو
مة اقإعد على اساماوهذ.لسلطة اف من قبل احنراد لكل املرصارضة قوية تقف بامة معاقإليت مكنته من احلزبية التعددية اظهور اىلدى أ

رضة قوية يف امة تعددية ومعاقإنية امكإءل عن مدى ان نتسأميكن اومن هن. رضةاملعالتعددية وابطة حلدود اسلطة رشيدة قوية وض
ىل اتسعى للوصول الاأية من حيث اإلسالمرضة املعاعن طبيعة هذه ءل انتسام ؟ كمالنظاية حتول دون تسلط اإلسالمت اتمعا
ئل والوساية اإلسالملتعددية ام استخدانية امكإءل عن مدى انتسام وتقوميه ؟ كمالنظاىل ترشيد اهي تسعى الطة بقدر ملسا
وإذا؟ األحزابمة اقإبي اإلسالمتمع اوي اإلسالمسي السيالفكر اخرى يسمح أرة الغربية ؟ وبعبالتعددية املستخدمة يف ات انيزماملكا

لوصول ااتهيام غأم النظالضبط هل هي ترشيد وتقومي اباتهياهي غاوم؟ ي اإلسالمتمع احلزبية يف التعددية اهي طبيعةان ميكن فماك
لوسيلة ؟اة تربر يالغامبدأإطارلسلطة يف اىل ا

طية، اقرلدميااليت تقوم عليهالنظرية ااألسسوت املقومابتحليل الفلسفي وقمنالنظري انب ال للجوألابالبايف القد تطرقن
يت يف املؤسساء اللبنملتمثل يف اوللدميقراطيةين الثانب اجلالاونتننألبحث ،ايف سنطرحهاليت ااوغريهاألسئلةل هذه من خالل واوسنح

اهلاقنليت تطرااألسسملتمثل يف النظري انب اجلالتنظيمي لتطبيق و جتسيد انب اجلاطية هو ايت للدميقراملؤسسالصرح ايعترب وطية الدميقرا
: ت وهي الغربية من مؤسساطية الدميقراتقوم عليه امبرز اىل التطرق ال يت من خالاملؤسسانب اجلال واوسنتن.بق السابالبايف 
لدستورا-1
ت السلطالفصل بني اأمبد-2
سية السيالتعددية ا-3
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لوألالفصل ا
لدستورا

لدستوراتدوين :لوألاملبحث اـ 

لدستورادر اص:ين الثابحثاملـ

لدستورائل امس:لثالثاملبحث اـ 
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عتمدت الدول ان كل أحلديثة حيث جند الدولة اإطارللتنظيم يف اغربياكوثيقة، مفهوم'' constitution''لدستور ايعترب 
حيدد اكماليت يقوم عليهادئ املباحلكم وام ايعة نظحيدد طب") 1()"علىا(سي اسأنون اكق''ره اعتبالتنظيم بل واسلوب من ألااهذ

لدستور اعترب ااوهلذ. دافرلألة األساسيت انالضمايبني البعض كمااببعضهااقوعالات كل منهاصاختصاويبني امة فيهالعات السلطا
لفة انت خماكالإلدستور وادئ ابن تتقيد مبألدولة ات اخرى، ومن مث جيب على كل سلطألات التشريعاكسلطة تشريعية، يعلو مجيع 

.(2)"ملشروعية اأملبد
جمموعة "نه أبريف نذكر التعابرز تلك اجلوهر ومن املضمون واربة من حيث امتقاخمتلفة لكنهفتعاريلدستور بعدة اقد عرف و

ومن . م اجباطنني وواملواوحتدد حقوق اتهقمة وعالالعات السلطالدولة وتضبط تنظيم اليت حتدد هوية العرفية اأوملكتوبة ابري التدامن 
:لدستور ان اسيتني متيزاسأصيتني التعريف ميكن حتديد خااقع هذاو
1789ملكتوبة اتري الدساقدم أمريكي ألالدستور اويعترب اقد يكون غري مكتوباكمالدستور قد يكون مكتوبان أ: ىل وألاصية اخلا-1

.ملكتوبة اتري غري الدساذج اشهر منأالربيطاينلدستور اويعترب 
))3م اجباطنني وواملواث وحقوق لثالات السلطاقة بني لعالالرئيسية مثل ائل املسانه حيدد جمموعة من ا:نية الثاصية اخلا-2

األفرادوتكفل حقوق ات فيهالسلطاحلكم وتنظم عمل ام اليت حتدد نظامسى الالوثيقة ادية بل هو الدستور ليس وثيقة عانإ
ن ات كلتعديالاويف كل 1789م ان وضع عأمرة منذ 27مريكي ألالدستور انه قد مت تعديل اىل ات اسالدراشري تحيث تاعاجلماو
عية اجتمالادية واقتصالاسية والسيات الااف نني ويف خمتلالقواله تنبثق كل خالومن األساسينون القافهو.طناملواحرية  هلدف هوا
لدستور هواصبح أحيث . لدستور اماحكأبدولة مقيد أودولة دستورية اأبلعصرية الدولة اتوصف انني وهلذالقوان نوافية فهو قالثقاو

.سي السيام النظاطية ار مدى دميقرامعي
1760ار مثل مصر وسورياستعمالاتري قبل مرحلة الدساعرفت ك دوالان هنأل لدين هالالعربية يؤكد علي اتري النسبة للدساوب

ال دستور هلأوخر صدور أخرى تأك دول اوهنواألردنن اق ولبنالعرار مثل استعمالاء مرحلة اثنأري تالدساخرى عرفت أك دول اوهن
بعد أي1963يف سنة اهلستقالاة اور غدتلدسائر اجلزاوقد عرفت لبحرين اليمن وائر واجلزاملغرب ال كستقالالاعلى ام حصوهلاحىت مت

1996ويف1989ويف ستة 1976ت حيث عرفت دستور الدستور عدة مرااوقد مت تعديل هذ1962ل ستقالالاسنة من 
تعمل ئراجلزان أىل ايشري ذلك اعرفت يف كل عشرية دستور جديد ممئر قداجلزان أىل التعديل ات احيث تشري هذه سنو2008سنة

ت التطورابرز تلك اومن .ارجياخلدويل اتمع اواخليادلوطين امعتاعلى أ ليت تطرادية اقتصالاسية والسيات التطوراب اعيستاعلى 
يل وذلك يف امسألرادي اقتصالام النظاحنو وجهلتاسية والسيالتعددية ار اقر’هو ئر اجلزااليت عرفتهادياقتصالاسي والسياملستوى اعلى 
.مل العاحت اجتاليت اطي الدميقرالتحول امع موجة اشيالعوملة ومتاإطار

لسنة ؟ وتعترب هذه ان والقرالدستور باقة ية من حيث عالاإلسالمت اتمعالدستور يف الية اشكإاتقدم يربز لنال مومن خال
مة دولة دستورية جتمع بني خمتلف اقإنية امكإمدى ءل عناين ،حيث نتسالعلمار التياوي اإلسالمرين التياف بني خلالالية جوهر اشكإلا
لية التاحث املبال لفصل من خالاال هذله من خالواسنتنامالدينية ؟ وهذام اءانتماظر عن نلات بغض اهاجتالات وارالتيا
لدستور ائل امس: لث الثاملبحث ا.لدستور ادر امص:ين الثاملبحث ا. لدستور ال تدوين وألاملبحث ا

)1( Nasser Eddine .Ghozali: cours de systèmes politiques comparés : les systèmes libéraux .
(ALGER : O.P.U ، 1983 )P. 6.

5.بق ، صامرجع س،لصعيديا)2(
)132-131(ص.ص)2005العربية لوحدة ات اساد مركز دراعدإ:نالبن(الطبعة الثالثة،لتغيريار واستمرالااياقض:لعربيةاسية السيالنظم اعلي الدين هالل و نيفني مسعد،)3(
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ورـلدستادوين ـت: ل وألاملبحث ا

لة وعدم العداحلرية وال ايف جماك نقصاهنأنهو ,حلديثةالعربية الدول اين منه اتعابرز مان ن مإىل أسية السيات ادبيألاتشري 
ر اشأاماوهذلدستوراقة بثة عاللثالانب اجلوارجي ولكل هذه اخلاق اخترالالوطنية من ادة السياة يالوطين بعدم محال ستقالالال استكما
لعربية الدول الدستورية يف الفكرة ار سلبية لضعف اثأث ثالحيث رتب لكياحممد مأاألستاذليه إ

امهاحتراويصون انصادستوري يقرهإطارىل الضرورة اليه بإج احتتاج ضمن ماية فهي حتتاإلنسانت الطيباحلرية من ان إر اعتباب-ا"
د افرأجلميع ،اع اخضإطية وظيفة الدميقرارب التجابه يف كل نطتلعلوية فقد السمو والدستور موسوم بطبيعته بانأوحيث اتطبيق
لعلوية املبدألعميقة اين املعالعربية بعيدة عن اد لبالالدستورية ظلت يف مجيع ان فكر ة أته ،بيد امه ومقتضياحكت ألات ومؤسساعاومج

لدستورية على اة يالشرعحتترم ومن جهة مل ...ركة املشاعقول من لية بقدر مات متتاوضعت يف سنوليتاتري الدسافمن جهة مل حتظ 
.تهياء ومحالقضامتعمد عن سلطة منأىلتنفيذية ويف السلطة ارسة من قبل املماصعيد 

املعترف ام احتراوصعوبة اإلنسانمة وحقوق العات احلريالعريب حمدودية ال االدستورية يف الفكرة استتبعت ضعف ااهكذ-ب
صل السلطة كل مفان اكتسح سلطان أتمع الدولة واقة بني لعالاعن توتر فقد ترتب.ياسيةلسارسة املماعلى صعيد ادستوري

لسلطة يف اأولدولة اركزية مبيعرف اماوهذ(.لسلطة الدولة وات ادامتدائمة يف حبر اىل جمرد قطع عاتمع االعربية وحول هذات اتمعا
.)تمع ا

فقد مت حتويل .ءالقضان والربملالية مؤسسيت ات عدم فعاحلريات باعاجلماواداألفرف متتع لدستورية وضعاية الشرعبأزمةيرتبط -ج
م احتراف على اشرإلامة والعات اسالسياج انتإني على تدرامؤسستني دستوريتني قارمهاستمراىل مرفقي خدمة عوض ازين اجلهاهذين 
.)1("اتطبيقه

يفسر اماسي ولعل هذام سيانظيألس اسألاحلجر احيث تشكل ,حلديثةاسية السيااألنظمةتري يف الدسامهية أايؤكد لناماوهذ
حلجر الدستور هوان إخرى أمن جهة ايؤكد لنامم,الدستورية فيهالفكرة ابضعف يةاإلسالمولعربية اسية السيااألنظمةقة ضعف عالالن
لدولة اتري يف الدسابعمق هاقة صرح النظام السياسي دبيات السياسة أنه تتوقف شوكما تشري بعض األمالنظالذي يقوم عليه اس اسألا
جيعل من امميةاإلسالمولعربية اسية السيااألنظمةجلة ضعف ابية ملعاستطبت لإلالواحملاكل فشل ايؤكد ويفسر لناهذأناكم,تمعاو

ر استقرالازمة يف ألاتلبث الا،وهلذاء عليهالقضاوازمة دون حلهألاوسيلة لتسيري وأام النظات انات ملعاجمرد مهدئاإت الواحملاتلك 
ن العربية فالدول الدستورية يف التجربة اأولدستورية اخلربة ايعرف باىل مالنسبة اوب، أكثرهلدوء حىت تثور من جديد وبدرجة قوة او
ك ان هنأار كماستعمالاوع وطبيعة يتعلق بناصة يف ماوخاليت مرت اسية السيالظروف ارب خمتلفة حسب اىل جتات تشري اسالدرا

ية هي دول دستورية ومن  الدول اليت اإلسالمأن أغلب الدول العربية وىل ات نشري اخلرباأورب التجاومن بني تلك .مل تستعمر دوال
ىل اتعرف اأجية دستورية مبعىنازدواين اك دول تعاوهن.1997ها عام رليس هلا دستور نذكر ليبيا فقط بعد أن أسست السودان دستو

مثال"ة للدولة واألساسيملرجعية اوتصبح هي اعليهتسمواناحيوأنونية والقااتري قوالدسازع تلك اخرى تنأئق اوثاتريهانب دساج
مسيحي (خلوريارة ابني بش1943صب صدراملنالتوزيع خمتلف األساسيملرجع ايعد هو اوطنياقادستوره جند ميثإىلفة اضإلن فباالبن
حلكومة مسلم سين ان يكون رئيس اروين والرئيس مسيحي مان يكون أن على الطرفااتفقاو) مسلم سين (لصلح اض اوري) روينام

ين اللبنالدستور اسفر على تعديل ألذي ائف الطاق امث ميث,األرثوذكسلروم اء من الوزرائب رئيس اون) اشيعي(ب النواورئيس جملس 
حة على اذ نص صرإ1985ملعدل يف الوطين اق امليثاو76لدستوري التعديل الدستور وقبل انب اجإىل76ق ائر ميثاجلزاعرفت اكم

م اد يف عور جديد للبالتقرر وضع دستاولكن عندم. ئري اجلزاتمع اء البناألساسيملرجع اديولوجية ويألالوثيقة ابة اق مبثامليثان أ

149.ص،2007نفياج13لعدد ا،سيةالسيالعربية للعلوم الةا: الة اإللكترونية،"نةطاملوام والعال اا: لعربية اد لبالاتمع يف الدولة واقة بني لعالا"،لكياحممد مأ)1(
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اضأيختفى االوطين كماق امليثاىل ارة اشإأيلدستور اختفى من ااومن هن.نونية القاة جيازدوالاهذه بإلغاءلب املطاه اجتاد اس1989
.)1("شرته منصبه الذي يتلوه قبل مبالقسم الوطين من اق امليثام احترالدولة باتعهد رئيس 

اهلستقالالت اليت نالدول الدستورية هلذهاخلربة اىل ضعف العربية قد يرجع ااألنظمةلدستورية يف ارسة املمالفكرة واضعف نإ
لعد االلتزام بوضع دستور جيد ،بل بالعكس إن إقامة دولة ن تكون مطية أجيب الالتارخيية حلقيقة ان هذه أانؤكده هنالكن م, احديث

تقد أن جوهر وجود دستور ،وحنن نعبإال لشعبية لن يتأتى اية الشرعىل الرجوع ازمة ،وألاحل إن.حديثة يستوجب إقامة دستور حديث 
لعدو وحتقيق النصر على ان حتقق عت أاستطاليت ايةاإلسالمولعربية ااألنظمةالعربية يتمثل يف غياب الدساتري حيث أن األنظمةأزمة 

. واألسريةلثورية ارخيية والتاية الشرعابرزهألتقليدية ومن ات ايالشرعن تتحرر من بعض أمل تستطع ال لكنهستقالالا
لدولة اعرفت اكمة وكماسر حاك انت هناليوم حيث كال احلاهو عليه الغرب مل تكن كمالدستورية يف افكرة لان أاكم

لدستورية ادئ املبالغريب منت امل العاطية يف الدميقرار ازدهاومع "...لكنسية اوهيمنة واإلقطاعيةلتسلطية الشمولية ااألنظمةولقومية ا
دئ املباسة هذه الذي يعىن بدرالدستوري انون القان بآلايعرف امأطية ونشالدميقرارسة احتكم ممليتادئ هي املباهذه صبحتأوحلديثة ا
لفقه اء ام علماهتمان ا،كاأبشلدستوري انون القات اساث ودراحبألغرب وتزدهر اتستقر يف دئاملبانت هذه اكوعلى حني .

سة اتهم بدرياجتهت عناء قد العلماءوهؤالالدستوري ضعيفانون القاصة اى خص وبقاخلانون القاملتصلة باية الشرعاألحكامبي اإلسالم
قليلي انواحلكم فقد كام املتعلقة بنظائل املساامألشخصية ال احوألائل الفقه ومساصولأولتفسري احلديث وات وعلوم ادالعبام احكأ
.)2("اة يالعنا

اكمؤسسة علي)لدستورا(لتنظيم النوع من اامل تعرف هذاإفر، ادهزاعرفته من تطور وارغم ميةاإلسالمت اتمعانإ
نت اليت كا"لصحيفةا"لم من خاللسالاة ولصالالرسول عليه الدستور كتصور قد عرف منذ عهد ان أك من يعترب ان هنأغري . للدولة

يعرف بدستور اوهو م"ملدينة اىل اهلجرة من مكة اية بعد اإلسالملدولة اء اسس بنأم لسالاة ولصالاهلرسول عليابة دستور حدد فيه امبث
جلميع انه يشهد احيث اضأيشدين  الراء اخللفات يف عهد ارساملماليد والتقاية موجودة يف اإلسالملدستورية للدولة اري ياملعاف.)3(''ملدينة ا
."لصحيفة نذكراءت يفاليت جاط النقاهم أومن ضلة الفالدولة ااأب

لرحيمانلرمحاهللا ابسم 
.هد معهم ايثرب ،ومن تبعهم فلحق م ،وجوأهلملسلمني من قريش ،املؤمنني واهللا بني النيب ، رسول اب من اكتاهذ–1
.س الناحدة من دون امة وام إ–2
ملؤمنني القسط بني املعروف واب***نيهم اينهم وهم يفدون ع**قلون ايتع*جرون من قريش على ربعتهم املها–3
ملؤمنني القسط بني املعروف وابانيهائفة تفدي عاىل وكل طوألاقلهم اقلون معاعوف على ربعتهم يتعوبنو–4
...خلزرج على ربعتهم ارث بن احلاوبنو–5
....عدة على ربعتهم اسوبنو–6
..وبنو جشم على ربعتهم –7
...ر النجاوبنو –8
..وبنو عمرو بن عوف -9

)139-136(.ص.صمرجع سابق ،،لعربيةاسية السيالنظم ا،ل هال)1(
16.بق صامني ،مرجع سأمحد حممد أ)2(
.85.ص) 1995،ئسالنفار اد:بريوت(،مسةاخلالطبعة ا،شدة الرافة خلالالنبوي و اسية للعهد السيائق الوثا،هللا احممد محيد )3(
.عليه ا نوالذي كام امرهم وشأأي*

.تالدياقل وهي املعاء اعطإ: قلون ايتع**
.سريألا:ين العا***
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...ت لنبياوبنو–10
...س وألاوبنو -11
**عقل أوء،املعروف يف فدان يعطوه بأبينهم *اتركون مفرحيملؤمنني الان او)ا(–12

لف مؤمن موىل مؤمن دونه احين الاو) ب(
...ديهم على كل من بغى منهم أيملتقني املؤمنني ان او-13
ر ملن بر اهللا جان امث وأمن ظلم وإالملدينة امن بأمن ومن قعد أنه من خرج امث ، وآأومل اب دون ظالكتااحيول هذنه الاو–47

)1(.هللا عليه وسلم اهللا صلى اتقى وحممد رسول او

اليت تثريهات افخلالاونطرح لءانتساننأاكم.ية ؟اإلسالمنية تشكيل دستور للدولة امكإءل عن ان نتسأميكن ال هذمن خال
من جهة ي اإلسالمر التيإال ومها التيار العلماين من جهة وا؛يةاإلسالمت اتمعارزين يف البالفكريني اني هاجتالالدستور حول الة امس

حيث .لدستور ااجلهاليت يعائل املساودراصملاحول عند تدوين الدستور ت ؤالاه عدة تسريطرح بدوا ماوهذكما بينا سابقا , خرىأ
ميكن هني نقيضني والاجتعترب الاك من ان هنألدرجة ي اإلسالمملنظور اعن اللدستور خيتلف جذريص اور خن التيار العلماين له منظجند أ

األسسلتعرف على انتمكن من ىتهني حاجتالاكالل التطرق لواومن خالل هذا الفصل سنح.واملبادئ صوليف ألافهمختالالان يلتقيأ
مة اقإلية اشكإنعترب اننأذلك . ىل ذلك السبيل اهو ا؟ ومافق بينهماحصول تومدى ميكنأيىل او؟هاجتاكل ا ليت يقوم عليهالفكرية ا

لدستور اوتكمن خطورة . مل املعاضح اسي وام سيامة نظاقإلال خطوة جيب حسمهأولغريب هي اظور نملاية باإلسالمت ادستور للمجتمع
لتشريعية ات آهليادرة من خمتلف الصانني القوات والتشريعايع يترتب عليه  خضوع مجا دولة ممأيعلى يف ألاواألساسينون القانه ايف 
ن أميكن وال.شارة صرحية يف الدستور بذلكالسنة إال إذا كان هناك إأوخر كالقران مصدر آيوال أللدستورلئيةالقضالتنفيذية واو

. ن يطبق أميكن والاغيه يعترب التور فانالف للدسنون خمان صدر قاحىت ووالفة لدستور،ت خمالصفاصفة من أيبالتشريعات تكون
تكمن اومن هن. لدستور امسو ألدستوري ،مبدالفقه استنبط الدستور ادة اومن فكرة سي. ية الشرعألدستور حيقق مبدام احتران أذلك 

دة من استفالاميكن مدىأيىل اية ، واإلسالمت امعلة لتحديد معامل الدستور للمجتواحلدستور كماتدوين سة امهية وخطورة درأ
م انظيهلندسي ألالشكل انه ميثل امن ارابتعالدستور اتدوين لية اشكإمن طرح اتنياوستكون بد.اقيالسالغربية يف هذارب التجا

لوطن الدستور يفاليت يعرب عليه مبحنة او. لدستورالة اىل مساية اإلسالمت اتمعاطية يف الدميقرازمة أك من يرجع ان هنأحيث .سي اسي
ن تؤكد أخرى ألار افكألامع اعهاعت يف صراستطاسية انونية لفكرة سياغة قاعملية صيهو" ن يكون وثيقة ألدستور قبل اف. لعريب ا
لغرب الدول الية يف اشكإلدستور يطرح اجند الابينم)2("نونية ملزمة اعد قاكقوااهاجتاوالسلطة وفرض فلسفتهاىل اابوصوهلارهانتصا

م للدولة العاطارإلاليت متثل امل  املعاواألسست ووضعت ارالتيافق بني خمتلف التواملبكرة مت اثة احلداة يالغربية ويف بدالدول ان أحيث 
ية اىل نضم حكم اإلسالموقد صنفت  نظم احلكم يف اتمعات " ية اإلسالمد بالنسبة للمجتمعات  مر مل حيسم بعألان أنيحلديثة يف حا

.لدين املثقل با: ملفرح ا*
.لديةا: لعقل ا**

)57–51(.ص. بق ،صامرجع سمد سليم العوا ،حم)1(
) 2006،لعربيةالوحدة ات اسامركز در: بريوت (،ىلوألالطبعة ا،لعريباملستقبل اسلسلة كتب .لتغيري اسس أت والثبامل اعو: لعريب الوطن الدستور يف اخرون ، آسل يوسف جبك  واب)2(

13. ص
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.)1("نظم حكم مجهورية وهناك نظم حكم دستورية )سرة األ(ثية ورا
العربية من حيث االلتزام بالدميقراطية ملعرفة مدى األنظمةمحد مشسان الشيباين اىل تصنيف كما تطرق الدكتور رضوان ا

:قسام أحيث التزام هذه النظم اىل ثالثمن"دميقراطيتها واحترامها إلرادة شعوا ،حيث صنفها 
والتعددية احلزبية ومتثل األحزابنظم منعت شعوا من ممارسة حقها الدميقراطي ،وذلك بالنص دستوريا على منع قيام : ل والقسم األ

. ن اخلليجي وسوريا ،ليبيا والسودانواهذا القسم كل من دول جملس التع
يف قوانني خاصة كقوانني أوا قيدت هذا احلق يف ذات الدستور أها بإباحة التعددية احلزبية إالنظم صرحت دساتري: القسم الثاين 

مما ضيق اهلامش الدميقراطي يف هذه البلدان وجعله مرهونا بإرادة احلكومة ،وميثل هذا القسم كل من مصر وتونس اجلزائر األحزاب
. ردن املغرباأل

ضع قيودا وميثل هذا القسم السياسية على التعددية احلزبية ومل تعلى قيام نظمها–صراحة –وهذه النظم نصت دساتريها :القسم الثالث 
)2(.ن دميقراطية من بقية الدول العربية حىت اآلأكثراليمن ... ن اليمن حىت اآل

يف ي اإلسالملدين امكانةهي امأي؟ ي اإلسالملدين ابليوم ايةاإلسالمولعربية الدول اتري اقة دسءل عن عالانتساوهن
تمع اد افرأدية تشمل مجيع امة دولة حياقإيف ين العلمار التيالب ان نليب مطأمدى ميكن أيىل اولدول ؟ التلك األساسينون القا

مية سالإتعددية دينية اوجد فيهليت تايةاإلسالمولعربية ات النسبة للمجتمعالية باشكإلالدينية ؟ وتربز قوة هذه ام اهاجتامبختلف 
ن توضح امحد مشسان اسة للدكتور رضواك درانت هناكوقد .مية سالإت صبغة امة دولة دستورية ذاقإاذر هنحيث يتع... ومسيحية 

لدول يف اية وتتمثل هذه اإلسالملدين ابلعربيةالدول اتري اقة بعض دسعال
:لبحريناا" 

مية سالإلبحرين دولة عربية اىلوألادته اوقضى يف م1973-12-16لبحرين يف اصدر دستور 
دة فيه للشعب مصدر السياطي ،احلكم دميقرام ان نظأىل على وألادة املالفقرة د من اثي ونصت البحرين ورام حكم انظ-لفقرة باويف 

ية مصدر رئيسي للتشريع اإلسالملشريعة ان أفقد نصت على 2دة املاامأات مجيعالسلطا
:لسعوديةا
تأسستلذي مبوجبه او1932م ادر عالصامللكي املرسوم اصله أامإالامكتوبادستورلدولةاثي وليس هلذه ام حكم ورانظ: لسعودية ا
لدين للمشورة فقط اء اتذة وعلماسألاجملس شورى من تأسيسمت 1993لعربة ويف اململكة ا

:قطر
لرئيسي املصدر اهي ,يةماإلساللشريعة اواإلسالمادولة عربية دينهبأادولة قطر ن على أ1972ىل من دستور وألادة املانصت 
فقة العقد ومواحلل واهل أر مع والتشالعهد بعد اويعني ويل ). سرة ألا(ثيالدولة وران حكم أعلى 21دة املاونصت التشريعه

.)3(لتعينيااغلبيتهم على هذأ
ت السلطايتعلق باصة يف ماية وخلدستورات الاالعربية يف الدول احلديثة تبني مدى تقدم العربية اتري اخرى للدسأسة اويف در

:سة نذكرالدرالتهم واتنليتالدول ابرز تلك اسية ومن السيااألحزابث وحرية تشكيل لثالا
1996ديسمرب 2يف إالئم اىل دستور دالكنه مل يتحول 1971ديسمرب 2غة دستور مؤقت يف اصيمت: ملتحدة العربية ات ارامإلا"

م ام من قبل حكانتخاعضو يتم تعيينهم وليس 40لف من أوهو يت1971م ادي عاحتالالوطين الس اتأسسلدستور ااومبوجب هذ
حية النايقتصر دوره على وإمنات تشريعية احيصالةأيبيتمتع نه الاإاللتشريعية السلطة انه ميثل السبع ملدة سنتني ورغم ات ارامإلا
.ملتحدةالعربيةات ارامإلايف حمظورةألحزابان أاليه هنإرة اشإلاجتدر امو.رية فقطاستشالا

47. ص) 2005،مكتبة مدبويل : مصر ( ،ىلوألالطبعة ادراسة حتليلية ، : سالمية يف العامل العريب احلركات األصولية اإلين ،الشيبان امحد مشسان ارضو)1(
)48-47( .ص.املرجع نفسه  ، ص)2(
34.صاملرجع نفسه ،)3(
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لتشريعية ، السلطة اىل النسبة امر بألاوكذلك 1975م انه علق عاإال1971م اديسمرب ع2ملفعول يف افذ انأصبح الدستور : لبحرينا
ن مت أىل التشريعية ات اطلسلاء الوزراجملس اوتوىل حينه1975غسطس أمث جرى حله يف 1972ء جملس وطين يف يونيوانشإحيث مت 

.لتعينيارهم باختياعضو يتم 40مكون من 1992م اوري يف ديسمرب عجملس شتأسيس
حلكومة ات اجبالذي يبني وا) األساسيم النظا(األساسينون القامللك فهد از اجأ1992م اعيف: لسعودية العربية اململكة ا

مري ألالعهد اىل ويل امثقف سعودي عريضة 100من أكثروجه 2003م اويف ع.. .1993م اعإال يفلعمل به ايبدأومل ااومسؤولي
.جملس منتخبوبإنشاءت السلطاوبفصل صالحباإلافيهالبواطأنذاكلعزيز اهللا بن عبد اعبد 

جلسني ن مبابرملتأسيسونص على 101ين رقم امبرسوم سلط16/11/1996ن يف ايف عماألساسينون القاصدر :ن اسلطنة عم
ويبلغ عدد " ورى شجملس "ينتخب ويسمى واآلخر" لدولة اجملس "عضو ويسمى 48ت ويتكون من السلطامعني من احدمها،
ر اختيالامه باعن قيبية وميكنه فضالانتخالالعملية ائية يف النهالسلطة ان حيتفظ بالسلطات لكن اسنو3اة مديعضو لوال82ئه اعضأ
تأسيسضمنت حق 1996م العاألساسينون القامن 32،33دتني املان أورغم -.تابانتخالائج اء نتاغلإس لاألعضاءئي النها
.ورةظسية حمالسيااألحزابن أإالع اجتمالاهلية وحق ألات اجلمعيا

د اعدإومت . مري ألايتم تعيينهم من قبل آخرين15وامنتخباعضو30ملؤلف من الشورى اط مبجلس التشريعية تنالسلطة ا:قطر
2003م نفسه العاد وعينت يف لبالاريخ ال جملس تشريعي يف تأوء اعضأر اختيمة الابية عات نيابانتخال أوإلجراءد متهيد دستور للبال

م نفسه تسمح العانني يف الرمسية بعد سنة من صدوره وصدرت قواجلريدة الدستور يف انشر 2004م اريخ قطر ويف عال وزيرة يف تأو
.ريخ قطرال مرة يف توملهنية ألات اجلمعيابتشكيل

1963يف لكويتيةالتشريعية اهليئة الذي ميثل ااألمةجملس تأسساكم1962نوفمرب 11لكويت يف الدستور يف اتأسس:لكويت ا
1981ت ابانتخاب اعقأويف 1981-1976ميالس بني عاوزير غري منتخبني مت تعليق 15عضو ومعهم 50من يتألفوهو 

به انتخاومت 2006ن يف الربملاحل وتكرر1992م اعاألمةت جديدة لس ابانتخامري ألانية ونظم امرة ثاألمةحل جملس 1985و
.نون يسمح بذلك ارغم عدم وجود قاألمةن عن حزب عالإلاومت .يصالحواإلي اإلسالمرين التياح ابنج2006يف 

ب النوالتشريعية مبجلس السلطة اط اتن2001نية الثاو1994ومت تعديله مرتني سبتمرب 1991ليمين يف الدستور اتأسس: ليمنا
األحزابري ،ويسمح القانون بتشكيل استشاين الثاتشريعي ولوفاأللشورى اب وجملس النواجملس ان من جملسني مهالربملايتألفحيث 

.)1("السياسية 
ية يتضح لنا أا دساتري ناشئة ومل يكتمل منوها بعهد اإلسالمتري يف الدول طاللة السريعة على واقع الدساذه اإلمن خالل ه

ىل أزمة وية هي بالدرجة األاإلسالمالسياسية العربية األنظمة، مما يؤكد لنا أن أزمة وليس هلا تأثري كبري يف الواقع السياسي يف هذه الدول.
فالدولة .ز اىل يومنا هذا مرحلة التأسيس واية مل تتجاإلسالمإن الدول .كام حيث ال ميكن إقامة أنظمة سياسية على أمزجة احل.دستورية 

.  احلديث حتتاج يف بنائها اىل دستور قوي حىت تتمكن من بناء نفسها 
ية اإلسالمش مع احلركات يايف التعاألنظمةية يف عدم إمكانية هذه اإلسالمالسياسية األنظمةكما تتجلى أألزمة الدستورية يف 

ديةاقتصاووإعالميةوأمنيةسية اسيات جهانت مواوكاف اعترالاوسية السيااألحزابت واحلركامع ش يالتعادول رفضت ك اهنف
ل ،فقد نصت ستقالالاحد منذ الواحلزب ام النظائر حتكم وفقاجلزاظلت "ئر حيث اجلزاحدث يف اماتجهاملوال على تلك ابرز مثاو
لتحرير اجبهة " ن إ95دة املالدستور يف احد وحدد ذلك الواحلزب امبدأعلى التأسيسيم النظايقوم " نه الدستور على امن 94دة املا
,دلبالايف صالحباإلهرون املتظالب ات طاباضطرات واهراوقعت مظ1988كتوبر أويف ... د لبالاحد يف الواحلزب الوطين هو ا
% 92فقة ب املواءت اسية وجالسيااتصالحواإللتعددية اإلطالقء استفتاء اجرإ1988ذيل بن جديد يف نوفمرب الشالرئيس اقترح اف

حلرية الدستور اأطلقاكم,"لرمسية االعربية لغتهاللغة الدولة وادين اإلسالم"ن أفيه على التأكيدلذي مت ا1989ء عليه صدر دستور اوبن

)38-32( .ص.ص2007جويلية صيف 15لعدد اسية السيالعربية للعلوم الة ا"خلليج اطية مستقبل يف دول ال للدميقره" ،جنة اهليان حممد اعدن)1(
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مت 1990م الدستور عاامبوجب هذأجريت،ليت ات ابانتخالاية يف اإلسالمذ انقإلازت جبهة افاوعندماألحزابسية وتكوين السيا
األحزابنون ار قاصدإمت وأخريا..يةاإلسالميف جماات مع اجلماعات د لبالارئ ودخلت اطوحالة توقيف املسار االنتخايب وإعالن

جلديد انون اللقاووفق... حزاباألمية من مسمى سالإصفة أيوإبعادس ديين اسأعلى األحزابم اعدم قي"لذي ينص على اجلديد ا
ز افاذإاجليش جمددال تدخل احتمال غري مضمون يف ضوء طي يضالدميقرامش اهلان أاسية ،كمالسياحلرية افقد قيدت لألحزاب
.)1(يون اإلسالم
"مية للدولة سالإك نظرية اهل هن"يلالتاالتساؤلل من خالطرح ية تاإلسالماألنظمةلدستورية يف الفكرة اإشكاليةإن

–ملسلمني اسيني السياملنظرين اك بعض ان هنأجل ، رغم ان ناوتيلم-مواف فون جرونبال جوستامثأن املألاملستشرقون احبثه اماهذ"و
لدولة ان مل يتكلم عن آلقراإن-.ملوردياجلميع امن انأهم شالالطوسي واوالفارايبمثل اليامستوى عارتقوالذين اولكنهم قليلون 

لدولة اصة بان خالقرادئ رئيسية من اثة مبج ثالاستخراقع ميكن الواويف .اإلسالمإلقامةليت متكن ااألمةلكن تكلم عن ,صراملعاامبفهومن
.ننيالقواشبه بأن ائتاماة ،منهأيآالفمن ستة أكثروذلك من 

.بويالباملفهوم ايف اهللا كمرسول وليس ممثالعة ، يعمل كخليفة للامجأوسة فرد ، ليس خنبة الريايتوىل : سيالرئااملبدأ-1
.لشورىاملبدألتنفيذ التشريع وارسة اختضع مم: لشورى امبدأ-2
على للدولة ألالدستور ابة افهو مبثالشرعت مع التشريعا، تتفق كل الدولة مسلمان يكون رئيس أجيب : لدولة اإسالميةمبدأ-3
.")2( .

لغربية مع الدستورية الفكرة امن ااقتراية من حيث اإلسالملدستورية افكرة لات اثبإلت وات عديدة حاساك دران هناكوإذا
سد أم به حممد اقاىل مان اد هوفمالدكتور مرار اشأسة ،ولقد الدراتلف من حيث منهج ت ختاسالدران تلك اف,يةاإلسالملصبغة ابامتيزه

لدولة اوبني فيه التأصيللبحث واسة والدراوذلك حصيلة عمره من " سالماإلحلكومة يف الدولة وادئ امب"ئد الرال عمله من خال
:لية املثاية اإلسالم

.مسلمويرأسهانون القاادولة مجهورية حيكمه-
.لشريعةالف اخيت دستور الاذ-
.س شورىاسأتعمل على -
.)3(األقلياتة يامح–اإلنسانحقوق–حلزبية التعددية ا–ت السلطالغربية يف فصل ااألنظمةبه ان تشأنع امال-

ية حيث عرفت هذه الدول موجة من التغريات اإلسالمولقد أثرت هذه الدراسات النظرية يف الواقع السياسي للدول 
ت الدعوادفة مع الدستور متراسعة ملوضوعة اجعة فكرية واخرية مرألات السنوايف ) ميسالإل(لعريب والوطن اشهد " الدستورية فقد

متعددة ت سبالاجعاملراتلك وأخذتعية اجتمالالة العداسية والسياركة املشامنة حلقوق الضات اءاجرإلاملزيد من اوحتقيق حصاللإل
ء اقتضااىل تعديل بعض نصوصهااء عليهاستفتالاواقشتهالشعب ملناعلى اوعرضهالدساتريغة ادة صياعإء من ابتداافهاهدأىل اللوصول 

يف اغتهامت صياتريهان دسال وستقالالاحديثة يةاإلسالملدول اأنذلك .)4("لتطور التغيري وامل اعات ميليهاقاستحقاحل وطنية واملص
حت اجتاليت اطية الدميقرار موجة انتشايتعلق باصة فيماحلديثة وخات التغريات امل تعد تستجيب ملتطلبفإايل التالقطبية وباةالثنائيإطار

دثاحمن إ.ية اإلسالملدول اتري ات جذرية يف دسات عميقة وتغرياجعاستوجب مرااية مماإلسالملدول اابينهلث ومن الثامل العادول 
حمللية ات اتمعااليت عرفتهاجلذرية ات اللتغريانظرتري ادوين جديد للدستوكأااتري جعل منهالدساتلك ت جذرية  يفامن تغري

.ديةاحألامن ثني سنةيل ثالابعد حو1989سية  يف دستور السيالتعددية اقرت أل حيث ااائدة يف هذائر راجلزانت اولقد كلدولية او

40.، صسابق مرجع ،الشيباين)1(
)88-86.. (ص.ص، بق امرجع س،ناهوفم)2(
)88- 86.. (ص.ص،املرجع نفسه)3(
7. بق صا، مرجع سجبك)4(
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هي " Constitutionalizatio"لدسترة اتشري اىل مصطلح النظم السياسية املقارنة إطارإن الدراسات الدستورية يف 
حملكومني يف ظل اكمني واحلاطية وحتديد سلطة الدميقراال حنوانتقالانية والكلياأولسلطوية اخلروج من ات اقاسيكب اسية تواعملية سي

ووضع شرعية Positivist لوضعية اوNorativeرية املعيالدستورية ات اتصورلال خلروج منه من خالاملزمع اسي السيام النظا
ية اإلسالمالدسترة اليت عرفتها الدول لكن ظاهرة.)1("دم القاسي السيام النظالذي بشر  عن انوين القالنسق امن بروز حدود اجديدة بتز

.تأثري يف الواقع أيوهلذا مل يكن هلا .واضحة إستراتيجيةإن صح التعبري مل تكن مدسترة من حيث أا مل تكن مبنية على  
قد ,األمهيةذه ه،يةاإلسالمت اتمعاميكن تطبيقه يف حىتية اإلسالملقيم ادئ واملباإطارلدستور يف امهية تدوين أاتتجلى لن

خنب ابينم,طيةالدميقراخرى يف مسريته أط اشوألدستور حىت متكن من قطع الية اشكإوقد حسم ثة احلداة يالغرب منذ بداأدركها
ة حلركة األساسيعدة القالدستوري ميثل اصالحإلا"نأذلك .ىل نتيجة تذكر الوصول ادون ااح يف مكوالت تترازية الاإلسالمت اتمعا
لفقه ال اسة ورجالساثة والبحامجع اسي برمته وقد السياصالحإلااليت يستقر عليهاسخة الرامة الدعاملختلفة وهواانبهاتمع يف جوا
تري الدسالنظر يف ادة واعية تستوجب بغري تردد معاجتمالادية واقتصالاسية والسيالبنية اعلى تطرأملتجددة ات التغريان ألدستوري على ا
لضروري بني ازن التواوصورة اليت متثلهاوإهلياتدية اقتصالاسية والسيالسلطة ايكل ام مروراة للنظاألساسيمل املعاء من ابتدا
)2(.تاصاختصالا

حلكم من ام اشدة حيث حتول نظالرافة خلالالضبط بعد اية وباإلسالمت اتمعالية وضع دستور تتجلى بوضوح يف اشكإن إ
ح بني وانه يترااكم,لوضعيةاية واإلسالمدئ املباح بني واعلى صورة حمددة فهو يتراهذاىل يومناك مل يستقر مللااهذ,ىل ملكافة خال

جلوهر وذلك اجل من امل تعي اإلسالمسي السيام النظاإشكاليةلكن ,أخرىت اة يف فتراواملسالعدل وات والتسلط يف فترالشمولية وا
ن أل واوحت" رع ام وهي تتصلسالاة ولصالالرسول عليه اة اية ومنذ وفاإلسالمت اتمعان أت اسالدراحيث تفيد ,بوضع دستور حمدد

لتحكم يف السلطة وادفة للفوز باهلاسية السيات اعالصرامن جهة واإلسالماليت ترتل الدينية القيم اهيم واملفابني ائم مملالازن التواجتد 
نون الدنيوي للقالديين واملصدرين اقة بني لعالال اتزاللف سنة ،وأيل الى مدى حوت عافخلالاقبت اوتع. خرى أمن جهة األمةمصري 

ن أعلى  اينص رمسيلذي الالوحيد العريب الدستور اين هو اللبنالدستورانأحظ ذ نالا. ية الشرعقة وثيقة مرتبطة بحلديث عالالوضعي ا
.)3("لعربيةان البلدام ظمصدر للتشريع يف معلأووهم أي اإلسالمريع لتشاية واإلسالملشريعة الدولة وتعترب اهو دين ي اإلسالم

رقم السري قدمات والتحدياجهة امة على موابصفة عيةاإلسالمولعربية اسية السيااألنظمةوت احلكوماك من يفسر عجز اوهن
لصعوبة ان من اكاذإو. سية السياألنظمةاية يف الشرعوأزمةتري وحل مشكل الدساب ادية معتربة يعود لغيات مانامكإمتلكه من ام

سية السيالدستورية واع اضوألال له حول البشرى يف مقارق ان طافاف ظروفهختالية الاإلسالملدول امجيع يالءمن وضع دستور امبك
يف اليب تطبيقهاسأعن لنظران تلتزم بصرف أبد  ليت الااألسسودئ املباىل عدد من ارة اشإلاميكن " نه العريب يؤكد على الوطن ايف 

.لةاكل ح
.التمثيلية ملن يشغلهالصفة اسس من أعلى هيأان تقوم أسي للدولة السياصالحاإلأسسلأوو-1
.تالسلطالفصل بني ا-2

80. صابق ،س، مرجعجبك)1(
)83–82( . ص. صاملرجع نفسه ،)2(
57. ص،بقامرجع ساسل يوسف جبك ،بحترير.املستقبل العريب سلسلة كتب ،"لعربية اتري الدساسية يف السياملدنية واحلقوق ا"م ،اتح مسيح عزاف)3(
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.)1("لية امتعددة ومتوتوجمموعاد افرأئف من الوظال هذه وامة وتدالعاصب املنائف والوظاقيت تويل أت-3
ر انتصاخرى مبعىن أر لفكرة عن انتصارة عن اهو عبامنإلدستور ليس عملية سهلة واغة ان صيأبقولنا هتأكيداردنأاماوهذ

حدة على أكثربلية اشكإلاتمع وتطرح ات يف اهاجتالات وارالتياع بني خمتلف الصراإطارخر يف آر عن التيأومذهبأوديولوجيةيأل
" ن أطية  حيث ات وطنية دميقراىل جمتمعات نزعة دينية ات قبلية عصبية ذال من جمتمعانتقالال واليت حتاية اإلسالمت اتمعامستوى 

لتقليص من عدم ايل وانتقالاق السيايف اليهإملتوصل ات ازنالتواطية مبين على ترسيم الدميقرات الانتقكبة لالاملوالدستورية اهلندسة امنطق 
واعد دنياق حول قواتفالال بانتقالاف اطرأعي للنخب الوار القراكن فهم ميلك ذويف ضوء  .فقه الذي يراUncertaintyليقني ا

م انظإطارسي يف السيالعمل اعد اليت تتسم بتعلم ومتثل وقبول قواConsolidationلتثبيت ال كجزء من مرحلة انتقالادسترة 
)2(.طي ادستوري دميقر

مة اعدة عاريف للدستور لكن كقاك عدة تعاهنهيته حيثاديد ملدستور ملزمني على حتالتكلم عن تدوين اإطاروحنن يف 
من حيث املختلفة فيهات السلطاحلكومة وتنظيم الدولة وشكل اليت حتد د وضع الدولة وهي الرمسية يف انونية القاعد القواجمموعة "هو

لدستور اف..ت اجباعليه من وات وماوق وحريللفرد من حقاوتقرر مامنهاألفرادوموقف اقة بينهلعالان اص مع بياختصالالتكوين وا
ملشروعية وعليه، ميكن اإمببديعرف اماو هذ)3(''لفتهانونية خماعدة قاقيألجيوز رة والالصدان الدولة وله مكانوين يف القاء البناسأرهو 

.*"نون القاء دولة اهلندسي لبناملخطط الدستور ار اعتبا
حتدد ولقد نضج بتبلور أوصلأتمل يكن قد الدستوري وقتهالفقه ان أ"نونية القاحية الناة من لقدميات اتمعامييز امهمأنإ

ليت اسيسيةألتاصولألابلتطبيقية الالعملية ااستهالرعية وسيايف ات بسرياحلكومالعربة يف انت احلديث وكالعصر الدستورية يف احلركة ا
ن أنني حبيث يكفي القواتعدد يف اىل أودستور ىل اجة انت بسيطة وعليه مل تكن يف حات كاتمعاهذه نأذلك .)4("امت عليهاق

لعرف ومل يستدع اعلى نت تعتمد بشكل كبريات كاتمعان هذه أالة خروجه للمعركة كمايف حهينوبمن أواكم موجوداحلايكون 
نب اليوم من تعدد جوال احلاهو عليه ايست مركبة ومعقدة كمة بسيطة ولاحليانت اكاكم.لعرف يف وثيقة رمسية اامر تدوين هذألا

ضة ياويف صرة مقان بسيطان وجد فقد كالدول وادل بني اد متباعتماك امل يكن هناكم... فية اوثقو اجتماعية ديةاقتصاسية واسي
رتبطت افقد ... ص دويلختصلدويل والالعمل اتقسيم مبدأك اصرف وليس هنسعرت والان مدفوعاك ميزابسيطة وليس هن

هدة الدويل منذ معالتنظيم اىل بروز ادى أالدويل مماتمع اة مستقلة عن انية يف حيامكإك الدولية ومل يعد هنالوطنية بات ادياقتصالا
ليت تسعى ا،ولدويل املستوى الدسترة على اهرة اليت متثل ظات دولية  واقاتفاثيق وات ومواهداك معاهنصبحتأحيث 1648الياستفاو
لدولية وذلك لعدة ات اهداملعاثيق واملوام بالتزالاقوى من احمللية انني القواتري والدسام بالتزالان أىل انشري اوهن. ملية امة حكومة عاقإىل ا
.البحث للتطرق هلايتسع ت الاراعتبا

م النظاحرص على مضمون اإلسالمنأية اىل اإلسالمتاتمعالدستور يفاف  عدم وجود ب خالالوهالشيخ عبد اويرجع
عمدة أليت تعترب كامة والعادئ املبابعض اإلسالمقرر ات سريه ومن هناليامن حرصه على شكله وصورته وأكثرهتقالمنطودئه اومب

45. بق صاسل يوسف جبك  ، مرجع سابحتريرسلة كتب املستقبل العريب سل،"لعريبالوطن اسية يف السيالدستورية واع اضوألاحول "طارق البشرى ،)1(
80. صاملرجع نفسه ،)2(
69.بق ،صامرجع س،شريف )3(

* « La période entre l’adoption des articles de confédération  en 1781 et la rédaction de la nouvelle constitition en 1787 a
été une période de faiblèsse
 -C.F. Nasser-Eddine  Ghozali ,OPcit. p.42

1787ن سنة امريكية كإلاملتحدة ات يالوالال دستور يف أو
148.ص) 1996، لكويتيةار الدا: لكويت ا( الطبعة الثانية ، ،لتطور اواإلسالمي لفكر ا،حممد فتحي عثمان)4(
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ها يف إقامة دولة حديثة ن هذه املبادئ والقيم ال ميكن االعتماد عليأليه هنا شارة إجتدر اإلوما.)1("ة اواملسالعدل والشورى وام كاللنظ
اقد عرف هذول.املؤسسات واملنظمات الدولية إطارعتماد املتبادل والتقسيم الدويل للعمل يف رية يف ضل نظام دويل يقوم على االعص

يف ايدهبد من جتسذ الإت اهيم كتصوراملفان نعتمد على هذه أميكن فالاومن هن. تاملؤسسانه عهد اامن بينه،تالعصر بعدة تعريفا
لدستور ان يكون أليوم ونعمل على حتقيقه هو الب به الذي نطا"ن القول باىل املودودي ادفع امالدستور وهذاقع عن طريق الوارض ا

.)2("مل يعمل على تدوينه بعدشيءي اإلسالملدستور ان اف...د لبالادستور هذه ي اإلسالم
ن ألقدمية، بل ات اتمعاأوية اإلسالمت اتمعاصة باهرة خاليس ظي الماإلسلدستور اب ان غيأاليه هنإرة اشإلاجتدر اوم

لدستور ايعرف باما، حيث جند عندهمثاليانيطاربكامكتوبان دستورآلاحلد متللكيل الاحلالعصر امتطورة متقدمة يف ك دوالاهن
ن صح أ)3("ة األساسيئق الوثالعديد من اموزع بني انيالربيطألساسيانون القاامنإوثيقة مكتوبة وأيمتلك الاإيعين الاو هذ''لعريفا
.امكتوباحدة حىت تصبح دستورايف وثيقة والتعبري ومل يتم مجعها

ت اتمعان اف*بتة اثصولأمة و ادئ  عالسنة من مباب والكتاء  يف اجامباتريهاتتقيد يف دسيةاإلسالمت اتمعانت اكاذإ
رخيية اق تائوثامة تتضمنهاعسسأودئ الدستور، مبباماحكأنب اجىلإاضأيمقيدة اأحرة حرية مطلقة، جند اأيت تعتقد لالغربية وا

**لوطنية اثيق املواحلقوق و اتانعالإل يف احلاهو اكم

ناركألادد فيه مجيع حيميسالإلدستور اغ منوذجاك من صاهننإبل ي اإلسالملدستور املفكرين عن العديد من القد حتدث 
لسلطة وعن طبيعة الشعب باقة ئية وعن عالالقضالتنفيذية والتشريعية وات السلطاقة بني خمتلف لعالالدولة وعن طبيعة االيت تقوم عليها

غري احنول دستورنإ''يف قوله ي اإلسالملدستور ايبني فيه طبيعة مشكلة اماعاإطارملودودي قد حدد اجند اوهن..حلكومةاوشكل 
ان مكتوبان كافهو غري مكتوب و) Written constitution(دستور مدون ىلإ) Unwritten constitution(مدون

اوفقامدونادستورادنترتب لبالاعند مانستفيد منهنأادر عليناملدون عدة مصالدستور غري ااهلذ''نأمث يضيف ليؤكد )4("اثرامتن
سي ام سياء نظادور يف بنأيالث مل يكن  هلالثامل العال يف دول احلاهو عليه املستوردة كماتري الدسان ال)5(''اليت حنن فيهاالناحوأل

ادناعتقالفعلية هو حسب اتري الدساب ان غيال،راستقرالامل مل تعرف العاملنطقة من اهذه نأجند اوهلذ.فهي حرب على ورق ،حمكم
أن احملاكاة قد أثبتت فشلها "الدولة املستوردة "برنارد بادي يف كتابه وقد أكد .ايل عدم تقدمهالتاوب،ارهاستقرايف عدم لوألالسبب ا

يف كل اجلوانب وعلى كل املستويات وخاصة يف اجلوانب البنيوية وما يدعو لالستغراب والتعجب أن املبادأة تأيت من الشرق حملاكاة 
.أقوى من التصديردأن االسترياأياليت تقوم باحملاكاة الغرب حيث جند أن النخب يف دول العامل الثالث هي 

11.،ص)هـ1350، لسلفيةاملطبعة ا: هرةالقا(ية عالشرسة السيا، الشيخ عبد الوهاب خالف)1(
9.بق ،صامرجع س،اإلسالميتدوين الدستور ،ملودوديا)2(
ة األساسيئق الوثايقصد ب158بق ،ص امرجع سل وألاجلزء ا،لشعري ابو )3(

1215عظمألالعهد اوثيقة -
1628در سنة الصاحلقوق املتمس -
1781لعرش ازن انون تواق-
1639در سنة الصاحلقوق انون اق-
1949-1911ن لسنة الربملانون اق-
خلا.. 1959نون اق-

مة العادئ املباحتدد احيث جنده-164دة، املا، 1989ئر اجلزادستور *
فة الدولة على كاحلزب و ات اسي ملؤسسالسياديولوجي إلاملرجع املصدر و اهو لدولة وانني امة و قوألاسة السياألساسيملصدر ا"ق امليثاليت تعترب او06دة املا1976ئر اجلزادستور **
ت املستويا

لدولة انني امة وقوألاسة امسى لسيالاملصدر اريخ نشره هو امن تاءبتدايت نصه آلالوطين اق امليثايسري مفعول :ىل وألادة املا.05.،ص1976لوطين اق امليثانظر ا-
109.بق ،ص امرجع س، اإلسالمي ستور تدوين الد،ملودودي ا)4(
109.املرجع نفسه ،ص)5(
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ن تكون أمر يتطلب ألانه مستحيل، بل ايعين الالسهل ولكن هذامرألابمية ليس سالإسس أدستور على مةاقإىلإلدعوة انإ
:البعض منهاملودودي اليت حدد ات الصعوباتذوب كل التحدي وعندهاجل ادقة من ادة صارإك اهن

من اإد نعرف انككل يوم ولكن الات نقرؤهالكلمالكثري من الكرمي يوجد ان القراففي : تاملصطلحابة اغر-1''
.ة يلوالاحلكم وامللك وات والسلطالدستورية كات املصطلحا

.نون القالدستورية مبختلف فروع البحوث اط ختالايقصد اوهن: لفقهية الغريب للكتب الترتيب ا-2
.خرى ألالعلوم الدينية وخمتلف العلوم امل بني اك تنسيق وتكاليس هن: لتعليميام النظاد افس-3
د مفتوح لكل من هب ودب، اجتهالاب ان بأيعين الاكهنوتية فهذاإلسالممل يكن يف اذإفجلهل، اد مع اجتهالاء ادعا-4

.)1(''لعلم اله عن طريق هالأن اد  ملن كاجتهالاف
عن طريق نية الإتىأيتالية اإلسالمالعربية و األنظمةفراغ الدستوري الذي تعاين منه واملتمثل يف الزقأملااخلروج من هذانإ

لعلم شرعيه ان نوحد ابي اإلسالمان جندد فكرنأ''-يبالترالدكتور حسن احسب -يستدعي امي ممسالإدستور سيسأتدقة يف اص
ي اإلسالملفقه اصول أن ننظر يف أاوعلين...ن يزول ألدين ينبغي اقع وبني الوائم بني القالفصل ااوهذ...د حاوطبيعيه نوحده  يف معهد و

)2("ىل تفسري جديد اجون فيه احمتاننإلذي يبدو ان القرابأتبدي اإلسالملفقه اصولأللسليمة النظرة ان أيأيرويف ) لدستوري انون القا(

هد انونية يف معالقات اسالدرالدستوري يف انون القابة الذي هو مبثاصويل جديد وأىل فقه ايب يدعو الترالدكتور حسن ان أجند اومن هن
.والعلوم السياسية حلقوقا

ن اخلطأ حيث أا قد  ساسية لبناء النظام السياسي هذا ال يعين انه وثيقة معصومة مويف األخري نؤكد أن الدستور كوثيقة أ
ت وفراغات وهذا ما يعرف يف دول العامل الثالث مبا يسمى بالفراغ الدستوري حيث يوجد حاالت معينة غري خطاء وثغراحتتوي على أ
زمة دستورية وهذا ما يربر التعديالت الدستورية واليت حتدث ملختلف دساتري العامل مبا فيها ريا مما جيعل النظام السياسي يف أمقننة دستو

تري من مواكبة التطور الذي حيدث يف تلك الدول ويف خمتلف دول العامل حيث جند يف ألمريكي قد الدول الغربية حىت تتمكن تلك الدسا
ىل اليت حلقت بالدستور خالل السنوات اليت تلت حقبة العشرينيات من القرن املاضي على وجه اخلصوص ولعبت التعديالت العشرة األ" 

ل الصعبة املتعلقة بالسياسة العامة تنوعت مابني دستورية قوانني الصالة يف املدارس ، دا الفعالية واألمهية يف حل عدد من املسائيادورا متز
عدام يف الوقت رية قوانني منع احلمل ،وعقوبة اإلوإجراءات الفحص القانوين ملعرفة ما اذا كان الشخص املعين يتعاطى املخدرات ،ودستو

صول القانونية القواعد الدستورية مثل مراعاة األالعدالة واحلرية و"ائل مثل وة اليت تبناها املؤسسون األاألساسينفسه اكتسبت املبادئ 
.)3("جيال املتعاقبةمعاين جديدة لدى األ–مام القانون ية أواة املتسياواحلم

اننإفيف كل دولة، األساسينون القانني حبيث يعترب ايترتب عليه من قواوم''لدستوريانون القا"لفرع ااهذمهيةألانظرو
؟م الادر اله مصي اإلسالملدستور ان اكاذإالدستور حىت نتمكن من معرفة مادر ادم لنبني مصالقاحملور اله يف واسنتن

14.،صابقمرجع س، اإلسالمي تدوين الدستور ،ملودودي ا)1(
25.بق،ص امرجع س، اإلسالميجتديد الفكر ، يبالترا)2(
38.صمرجع سابق ،يسني ،)3(
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ورــلدستادر اـمص:ين الثاملبحث ا

عد اومنبع للقاألغة من حيث امهية بأت ادر ذاملصالدستور وتعترب ار اصدإليت متلك حق السلطة الدستور ادر ايقصد مبص
ن اسية، فالسيااألنظمةف كبري بني خمتلف ختالاك ان هناكاذإو.نون القافرع من فروع أيىل لتشكيل وألاخللية اليت تعترب انونية القا
اجند منهنألشااملتبعة يف هذاليب اسألاهم أومن . خرىأللدستوري ختتلف من دولة املشروع اأولدستور اليت متتلك وضع السلطة ا

:ثة ثال
).جلمهورية ارئيس أومللك ا(كم احلاسطة الدستور بوار اصدإ-ا" 

ن يعدله أذ يستطيع مصدره إلدستور انه يعطي مرونة كبرية لتعديل ايعيبه اطية، ومالدميقراعن ابعدأكثرسلوب ألااوهذ
جلمهورية حق الرئيس "163دة املا* 1989ئر اجلزاء يف دستور احلكم وقد جام ار يف نظاستقراىل عدم ايؤدي امابسهولة وهذ

ىل جديدةأوميكنه من الترشح لفترة 2008وهذا ما مكن الرئيس بوتفليقة من إقامة تعديل دستوري سنة.."لدستوري التعديل ادرة باملبا
فقط بعد أن أستوىف حقه املمنوح له دستوريا من البقاء يف السلطة عهدتني

لدستور مث يصدره اوضع امهمتهةيسيسأتلشعب مجعية ان ينتخب اوذلك بةسيسيأتسطة مجعية الدستور بوار اصدإ-)ب
.64دة املالطريقة يف اعن هذه 1989ئري اجلزالدستور اوقد نص يةطدميقراأكثرلوسيلة الدولة و هذه ارئيس 

لشعب يف ارض على لدستور مث يعاحلكومة وضع مشروع الة تتوىل احلايف هذه :ماء عاستفتاء على الدستور بنار اصدإ-جـ
.)1("م اء عاستفتا

دة السيان امن اقنطالاعد ايسن من قوايقيده فيمايوجد مث اللثالات الاحلالدستوري يف هذه املشرع ان أحظ يالاوم
غربية حيث لاتري الدسادر اختتلف عن مصي اإلسالملدستور ادر ان مصادة للـه وعليه فالسيان أجند ي اإلسالمملنظور ايف اللشعب بينم

ف، فموضع ختالاموضع امتفق عليه وبعضهاية بعضهاإلسالملشريعة ادر يف املصاهذه .''األحكامدلةأب''يسمى امأودر اك مصان هنأ
لعرف ائع والذراملصلحة واوناستحسالايب، والصحاجلمهور هي مذهب اف بني ليت هي موضع خالادر املصاو...لسنةان والقراق اتفالا
.اوشرع من قبلنب استصحالاو
:اخمتلفة نذكر من بينهاك صوران هنألعربية جند الدول اتري يف الدسار اصدإىل طريقة النسبة اوب
ن اللذاين العمالسعودي وان الدستوراو1970لثورة ادة اقي مبنحة من جملس قيالعرالدستور ا: دته ارإكم ومبوجب احلامبنحة من -ا"

.يناخر سلطآلاملكي واحدمهامبرسومني اصدر
ن مثل الربملاسطة جلنة منبثقة من ابوأومنتخبة تأسيسيةمثرة جلهود مجعية تأيتاإطية مبعىن ابطريقة دميقراتريهادول تصدر دس-ب

.منتخب تأسيسجملس 1959م اعده يف عألذي التونسي الدستور ا
على احقسية مث تعرض الالسيادة القياسطة اتنبع من جلنة معينة بونأبقتني مبعىن السالطريقتني اجة بني واملزاباتريهادول تصدر دس-د
.)2("يلالتواعلى 1991و1990م ان يف عادرالصاين املوريتاوليميناتري الدسالنوع من اامثلة هذأومن اء عليهاستفتلشعب لالا

قع، حبيثالوايعرف بفقه اعلى مامبني'' يدجلداصول ألافقه ''لدستوري انون القان يكون أنه جيب اليه هو إرة اشإلاجتدر امنإ
على ان نفرضهأل والنصوص وحناننطلق من لتبعية، والاأوصلية ألادر املصال قع للبحث عن حلول شرعية من خالالواننطلق من انأن

فقة  عليه مث  الشعب للمواء استفتالوطين يعرض على الشعيب الس ان يصوت عليه ألدستوري و بعد التعديل ادرة  باملباجلمهورية حق الرئيس '' 163دة املا1989ئري اجلزالدستور ا*
ء استفتالايعرضه على لذياجلمهورية الدستور على رئيس اح تعديل اقترابادروان يبأاتمعني معان الربملاء غرفة اعضأ¾ ميكن 1896و تعديل 177دة املاجلمهورية و يف ايصدره رئيس 

"لشعيب ا
بتصرف59.بق صامرجع س،شريف)1(
)136–135(.ص.صمرجع سابق، ،النظم السياسية العربيةهالل ،)2(
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ثية ليقف الترالتجربة از واجت"ده بضرورة اعتقاز من والتجايت مصطلح أيو"زيوالتجاملنهج ا"ىل ايف الصاملفكر لؤي ايدعو اوهن. قعالوا
لقد و)1(" جلته اد معاملراجلديد اتمع اقع اسب مع وايتنالوحي ومات امع كلياسب منهايتناحىت يتمكن من ربط ماعلى جوهره

عمى حيث ألائي التلقالتقليد اقصود ملاع واتبإلاتية من آاعية هناتبالاو. عيةاتبالالنظرية اسي يف السيالنموذج اه بامسااملفكر ملاء نقد اج
.)2("سي السيالفقه اصول أن يسمى بعلم اسي ميكن السياحلقل  اص باصول جديد خأعلم سيسأت"ىل اادع

اهرامثستانه مل يتم االإلسنة ان والقرار معترب يف اموجودة ومبقد''سة السياصول فقه أ''لعلم االية هلذوألادة املان أوحنن نعتقد 
لنظرية التكلم بان أالسلفية كمايرمون بليه لكي الإلذي ينتمون ايف الثقالإلرثك تنكر املسلمني حيث هنالعرب واحثني البامن قبل

نشري فإننااقشتهالية ومناشكإلالبحث لطرح هذه اع اتسالعدم اونظر.لعلمية لديهم القدرة احلرية وادهم على مدى اعتقارب يف لغربية يعا
ء و البقاايضمن هلاحسب ظروف كل عصر مماو تكييفهاموجودة لكن جيب تكريرهسة السيالفقه اصول ألعلم ماخلادة املان أىل ااهن
ايقبل شيئالي اإلسالملدستور ا" ن املودودي باعلى ألايبأ" ملقصود من قول  ااوهذ.ت اوتغريصرياعأمن اجههايوات يف وجه مالثبا

دىن تغيري ان حتدث فيه أن ولكن ليس لك اريإواخرجت تركياحلرب عليه كماعلنت أئت خرجت عليه ون شالتغيري ، فالتبديل وامن 
لسنة من ان والقراء يف اجامملتمثلة يفابت والثواصول وألاك تغيري يف انعم ليس هن)3(تبديل تغيري فيه والهلي سرمدي الانه دستور اف

لدولة انية لدستور الربملات التشريعاوخضوع لدستوراالدولة هلذاخضوع (ية الشرعأومبدعدل لامة اقإأومبدلشورى اأكمبددئ كلية امب
... اإلنسانم حقوق احتراومبدأ) ...ن الربملات التنفيذية لتشريعات ارالقراوخضوع 

ينطلق ابينم، ي ماإلسالتمع الدستور يف ادر انيني حول مصالعلماصوليني  وألايني اإلسالمف شديد بني ر خالاولقد ث
ق اتفاع وامجإتكون حمل ليت قد الاخلفية فكرية وأيبلتقيد اقع دون الواق من نطالالانيونالعلمال والسنة حيان والقرامن يوناإلسالم

ربية  أوهرة اة  ظنيالعلماهرة ار ظاعتباننيوالعلمايرفض ملنظم و العمل الوحدة واحيول دون حتقيق ات مماهاجتالات وارالتيامن قبل خمتلف 
حول من ميتلك ائمان قالذي كازع التنالكنيسة حول ال اكمة ورجاحلاطية ارستقرالالطبقة ابني ائمان قالذي كاع الصرامترتبة عن 

كم حلاسي دنيوي ، وبتقييد اهو سياهو ديين قدسي عمابفصل مالبتهالعربية مبطانية العلمان إ" نيون العلمالزمنية حيث يرى االسلطة
ليت اصولية ألات احلركان من امكوأعمقاعرق كثريالعقل مبطلقه احكم أينون القالة وحكم اللعداية طلبالشرعلشروط املطلق با

كم من جهة احلاع بني الصراهو حمور لدستوراو.د وتربره استبدالافق مع اليت عرفت كيف تتوار وايالار واحنصالايف مرحلة نشأت
لتحليل الشريعة ، هي يف التشريع يف ادر احصر مصأيلشريعة الة تطبيق الية يف مساحلاحملنة ار اعتباى بل ميكن خرألشعوب من جهة او
).4("حد ان وإث يف التراىل انية ولعقالاىل اكم بقيود تستند احلاىل تقييد سلطة السعي احمنة أولدستور اخري حمنةألا

الدستوري وهذاحلكم الدستور واف اضعإىل ان تؤدي أاامن ش-الشريعة تطبيق-لباملطان مثل هذه إنيون العلمايعتقد 
لسبب ان أدهم اعتقاوهم يف .د استبدالاملطلق واحلكم العدل وتكريس اع اىل ضيايؤدي امماألمةدة انون وسيالقاف حكم اضعإيعين 

ليت اربية وألاتري الدسار اخلفية فكرية على غرأيين دون مة دستور مدين عقالاقإم امأزمة ألذين يشكلون اصوليني ألاشر هم املبال ووألا
مة اقإىل اايؤدي طبعاممأيالرءوابتدالنقد السنة حيول دون ان واد للقراستنالان أذلك .ت افختالالامجيع از خنبهوان تتجأعت استطا

مة اسة عالسيالدين عن اد ابعإطية تتمثل يف اقرلدمياحلرية وال خطوة لتحقيق أون أنيون العلمالة وعليه يعتقد احمم حكم مطلق الانظ
حد الواهللا بأسرهمل العالشعب والوطن والدين وان أيون اإلسالميف حني يؤكد "لوطن للشعب الدين هللا وا"لايقاصة وكمالدولة خاو
.واألرضت السمواحد له ملك ألا

44.بق ،صامرجع س، لؤي )1(
44.،صنفسه عملرجا)2(
10. بق ، صامني ، مرجع سأأمحد حممد)3(
33.ص،بقايوسف جبك ، مرجع سسلابحترير لعريباملستقبل اسلسلة كتب ،"مانية واألصولية وأزمة احلريةلعلا: لعريب الوطن الدستور يفاحمنة "لنقيب ،اخلدون حسن )4(
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صوليني يف ألامطالبةملتمثل يف اوصوليني ألائم بينهم وبني القاع الصراإطارنيون يف العلمااليت يسوغهامثلة ألابرز اومن 
لة فصل اسلة هي ماملسان أنؤكد اوهنية اإلسالملشريعة التشريع بادر الكوييت حلصر مصالدستور انية من الثادة املابتغيري وتعديل لكويت ا
ملعرفة حيث ميز ادر امبصالة وعرب عنهاشد للمسبن راوقد تطرق ين ، هو عقالاهو عقيدي عمافصل مأوسي اهو سياهو ديين عمام

لدين هو ان أيؤكدون نيياإلسالمن احلدس فاس واحلوالعقل واملعرفة وتدرجت من ادر ان تعدد مصإو. لنقل املعرفة بالعقل واملعرفة بابني 
.الشرعقبحه القبيح ماوالشرعحسنه احلسن ما،فل للمعرفة وألاملصدر ا

لدين ابإبعادهم تلبانيون يف مطالعلمااليهإليت يستند الفكرية املرجعية اهو "حلكم اصول أواإلسالم" زق الراد ب علي عبايعترب كت
األستاذكمة ايف حمان سببالذي كاب الكتااهذ.حلكم ام اقة له بنظعالالاإلسالمن أمن ذلك كثرألاحلكم بل واعن ي اإلسالم

" ن أنيون العلمايعتربه املسلمني بينماء العلمامسه من قبل اهر وصدر حكم ضده يقضي بشطب زألازق من قبل الرالدكتور علي عبد ا
:ئج هيالنتالصحيح وااهإطارصلية يف ألالة املساىل وضع انيني يعود العلمائه من زق وزمالالراعلي عبد فضل

.ملسلمونامر دنيوي يقرره أم حكم حمدد فهو اتوصيف لنظاإلسالمليس يف -1
هي مقيدة امنإمطلقة اإلسالمكم يف احلالسلطة ولذلك ليست سلطة اهي مصدر األمةن أمبدأمبين على اإلسالمم يف حلكا-2

.يةالشرعلشروط اب
ب مقدس ينظم اهو كتامنإوان ليس دستورلقرآانني والقواحملكوم ومنه مجيع اكم واحلابة عقد بني الدستور هو مبثان اوعليه ف-3

.ن وربهملؤماقة بني لعالا
مة الكرات واحلريالعدل وعلى امة اقإمبوجب عقد ينص على أيية الشرعلشروط البة حبكم مقيد باملطان اومبوجب ذلك ف-4

لتكيف مع اىل اعية الدالسنية اصولية ألات العريب من خترجياسي السياث التراسبق يف اعرق وا،اتهياوطرق محيةاإلنسانو
...ف بشرعيته اعترالاد واستبدالا

ل منذ ستقالالاجل اح من الكفالعربية يف مرحلة انية العلمات احلركاابنيت عليهليت النظرية ات املنطلقاواألسسر شديد اختصاهذه ب
نون القاصة انني وضعية وخباملرحلة من دول حديثة وقوات هذه ازاجناهم أمثرت أليت اوهي 1971م اىل وحىت عوألاملية العاحلرب اة يا
.)1()ين العثمانون القا(لعدلية ااألحكامعن جملة يف وضعه بديالهتالميذ تو هوري نلسازق الراجتهد عبد الذياملدين ا

حلكم يف تلك اوأصولاإلسالمبة اىل كتازق الراليت دفعت علي عبد افع الدوابني ن من أىل انية العلماسية السيات ادبيوتشري أل
ن نفسه عالإمن دامحد فؤام امالطريق اليقطع إاليءلشنية الالعثمات السلطافة من قبل خلالاة يان عالإمنت مع اليت تزات والذالفترة با

.نيةالعثمافة خلالاكخليفة للمسلمني بدل 
:رين رئيسيني ام خيامأحلقيقة ان يف آلااننأ" نيون العلمايؤكد األخريويف 

ن حيصل أد ان وكاريإصل يف اهو حاكم كماىل كهنوت حايتحولون فبأنفسهمحلكم اعلى ءباالستيالصوليون ألان يقوم أامإ-1
.لبة به يف مصراملطائر وجترى اجلزايف 

32. صبق ا، مرجع سجبك )1(
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.)1(م حكم مشويل امأونصبح اساسأية الشرعمببدإلبة املطابتجبنيكمة احلالنخبة اتقوم أنأو-2
اركتهال مشمن خالاتعمل وتسعى هلدمهاإرية حيث لدستوارب التجاطية والدميقراصولية خطر على ألان أن ونيالعلمابل يعترب 

حيث طرح اإلشكال اجلوهري واملتعلق بقبول احلركة "حقيقة أم خرافة :ي اإلسالمالتهديد "ليه إتزيوين يف كتابه وهذا ما أشار إ
ل على وامبادئ أصيلة للتدللوصول للحكم فقط أم هو قبول مبين على قناعة وإستراتيجيةية بالعملية الدميقراطية أهو اإلسالم
وهذا ما ال نستطيع احلكم فيه بينما تبقى التجربة واملستقبل هي الضامن الوحيد للحكم على مثل هذه املواقف بينما العلمانيون .السلطة

امان تفرض نظأحلكم تريداىل اتصل املاحاحلكم ،ولكنهاىل اطية للوصول الدميقرالعملية اهم يف ان تسأتريد اأسبقا علىجيزمون م
رض  ألاهللا على انفسهم ظل أر اعتباىل ااء ولكن ضمنالسماهللا وشريعة اىل حكم العودة البة باملطال بوألاز الطرامن ادياستبدااتسلطي

.)2()ية الشرعسة ايلسالفقه وا(صيلالشعب حبكم معرفتهم بتفاء على اصيأو
لدولة اصرة يف املعالسنية الألصوليةلروحي اب ألاملودودي اعلى ألايبأىلالطي يعود لتسالتصور اان هذأنيون العلمارب ويعت

م امأنه ليس اء حيث اشيألالفة ملنطق العودة خمان هذه أس اسأضي على املاىل العرب ان يعود أميكن نه الانيون العلماويؤكد .ية اإلسالم
صول على ألاىل الرجوع البة باملطاء وهم يفسرون الوراىل اجوع لرافضل من أىل مستقبل جمهول ااملضي قدماإال ) ملسلموناو(لعرب ا
ن قهقر التلام وعدم امألاىل التقدم انه جيب امن حيث ليس حالاء وهذالوراىل الرجوع ابفطالبواحلل اام فلم جيدوةزمة حيقأاأ

.ءاشيألالذي هو من طبيعة ام مألافس بني التنارية واحلضاة احلياب من معمعة انسحالال وانعزالاىل اؤدي يذلك
رم اخ من حضنسالالاملسلمني بالب اتطاأقعية من حيث الب غري وانيني هي مطالعلمالب ان مطايني عن ذلك باإلسالمويرد 

يكون الاملشكلة عندماتقوم امنإ"نيني  يف اعلمالنيني وغري العلمالية بني اشكإلالبشرى هذه ارق اصور طلغري وقدارة احضصوتقم
خرية ألالسنني ايف ائمار دادال كماجلدايدور اهن،دة السيااعن مرجعية وضعية يريد هلادراويكون صار متديناحلواخر يف آلالطرف ا

غري ايقبلهكمية الاحبهن يلزمأيستطيع لتدين والات املتدين مبوجبايلزم غري أنملتدينايستطيع ن والايلتقيزيني الاعلى حمورين متو
.اىل تنحيتهالبعض منهم جيتهد يف سعيه اولعل ايقبلون حكمهملتدين والا

جه انواجه مالبعض لنوااىل بعضهااونضم جهودندل از ونتجوان نتجأاملشترك يفرض علينالعيش املشترك واعي اجتمالالوضع ام اداوم
:الشأناملقترح يف هذار املعياصة وخال. م احتكالاري ياج معاستخراىل ان نسعى أاطر ،فعلينامن خم

.ت امن حرياحيوطهاحلقوق ومالرخص تقف عند حدود ات واحلريان إ-1
.األمشلعة اجلماحملدودة تقف عند حدود حق اعة اجلماعة  وحق اجلمالفرد يقف عند حدود احق -2
.)3("لدينابت املطلق من ثوالبشر يقف عند حدود الرخص عن شؤون ات واحلرياحلقوق والنسيب من اأن-3

سي السيااإلسالمن مل يتنب ن نصف مأميكن نه الاايبدو لنف، لكناطرألادل بني خمتلف اف متباعتراك ان يكون هنأحقيقة جيب 
لدين ان ال. دمة القالفصول ال سي وسنبني ذلك من خالاهو سيالدين وبني ماهو من اخنلط بني من الأغري متدين فيجب بأنه

سي اهو سياملطلقة وبني ماعة الطاديين يستوجب هوابني ماتنمالان منيز يف معأاناوقد دعالدنيالدين واألمورمل ادين شي اإلسالم
م لسالاة ولصالالرسول عليه ال اقوأن منيز بني أجيب طارإلاالتعديل ويف هذالرد واخذ وألاملسلمني شورى يقبل اوأمرمر ألاويطلق عليه 

نب اجلااله بصفته بشر يصيب يف هذافعأله واقوأقش وبني اينع الامره مطأوخيطئ الاكون معصوميالة و هنالرسابصفته رسول مبلغ 
ي اإلسالملفقه ان تتغري وبني أميكن لدين والاليت هي من اية اإلسالملشريعة اء بني العلماميز اكمبه اصحأن يستشري اكاوخيطي وهلذ
لو ألذكر و اهل أن منيز بني أجيب اكمف خلالاد واهجتالال اوهو جمملدينانون القان الرومااصنع فقهاكمءالفقهاعة اوهو من صن

)38–37( . ص.ص، .صبق ا، مرجع سجبك )1(
39بق  صا، مرجع سجبك )2(
53.بق صا، مرجع سيوسف جبك باسلرير حت.سلسة كتب املستقبل العريب ،"لعريب الوطن اة يف سيالسيالدستورية واع اضوألاحول "لبشرى ،ارق اط)3(
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كنتم الإنلذكر اأهلفسألوا..." جلوىل عزاهللا تعادين حيث يقول لاالذين يشرحون لنالدين واء يف العلمالذكر هم اهل امر فألا
يلأوولرسول اوأطيعواهللا ااطيعوأامنوالذين اهاأيي" ىل اعتهللا احيث يقول لسلطة اسة والسيال اهم رجاألمرلواأوابينم.)1("علمون ت

لقوة اوواألمانةلقوة اة يلوالامة وامإلامن شروط ألنهلذكر اهل ألسلطة وليس اسة والسياب اصحأمر هم  ألالوأوو)2(... " منكماألمر
ىل أولقوة ان إيل األمر كما أفىت أهل الذكر أوأعترب وقد )3("مني ألاي لقوااستأجرتخري مننإ" ىل اهللا تعانة ويقول امألامقدمة على

ن أجند اوهلذ.نته امأىل قوته قبل اج احتتاألمةنته و امأىل من أون قوته ايل فالتاله وبوأمانتهلألمةكم احلان قوة أس اسأنة على امألامن
ن جيب اكناو. مة اخزي وندوإانك ضعيف ال له اه وقاة ورعه وتقوري رغم شدالغفاذر يبأم مل يويل لسالاة ولصالالرسول عليه ا
. ملنهجي فقط التمييز القضية مرتبطة باوإمناملفضول اىل من أوفضل ألابل من علم وقوةكماحلانب يف اجلواعي مجيع ان نرأ

ملرجعية ايؤكد وحدة ات مشتركة بينهم مماك مسان هنالعربية الدستورية للدول اخلربة انه رغم تعدد وتنوع اىل انشري وأخريا
برز هذه احدة ومن الوالدولة اخل املوجودة دات احلركات وارالتيات واهاجتالالدول رغم تعدد افية لتلك الثقا
ننا نالحظ أن دبيات السياسة واليت توحي كلها يمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية كما أاليت تشري إليها العديد من األت السما

سمى باحلكم بالقانون وليس حكم القانون ذلك أن احلكم بالقانون ميكن السلطة التنفيذية من يا ية جتسد ماإلسالمالدول العربية و
مبختلفتلتزم بتطبيق روح القانون وإمنا تستخدم القانون امرها كما أا الأوستخدام خمتلف السلطات التشريعية وحىت القضائية لتنفيذ ا

لس النواب وحله رجاء انتخابات جمله حق إالربملان فيتمتع  بصالحيات كبرية يف مواجهة فمثال امللك األردين .الطرق لتربير تصرفاا 
عيان وخيتار منهم رئيسهم كما انه يقبل استقاالم ،وهو يدعو الربملان لالجتماع ويفتتحه ويؤجله عضاء جملس األ،وهو الذي يعني أ

.وحيله 
ية جندها أا تشترك يف مستني أساسيتني ومها اإلسالمدراسة  اخلربة الدستورية للدول العربية وإطاريف و

1926در يف الصاين اللبنالدستور اء استثنالدولة وذلك باهو دين اإلسالمن ألعربية اتري الدسالدولة تنص كل اخيص وية افيم-ا"
.لنصااليني من هذاخاءاللذين جاو1958در الصاتحدة ملالعربية املؤقت للجمهورية الدستور او

ئيةالقضالتشريعية والسلطة التنفيذية على السلطة احظ هيمنة تري يالالدسايف اببعضهتالسلطاقة لنسبة لعالاوب-ب
.مللكاردن قد كرس دور ألان دستور أمللكية ،فنجد مثالالنظم اضح يف أولتشريعية بصورة السلطة التنفيذية على السلطة اوتبدو هيمنة 

")4(.
فهي ي اإلسالملدستور ااهلواليت يتناايالقضائل واملسادر جند املصابعد ي اإلسالملدستور االيت يطرحهاخلطرية ائل املساومن بني 

.دمالقاحملور اله يف واسنتناماوهذ؟لتغري ات والثبامن حيث ي اإلسالملدستور ائل اءل عن مسان نتساميكن اهنوف كبري حمل خالضا أي

43: النحل ، اآلية)1(
59:النساء ، اآلية )2(
62:ة يألالقصص، )3(
)146-139( . ص.ص،بقامرجع س، ،  النظم السياسية العربيةهالل)4(
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ورـــلدستائل اـمس:لث الثاملبحث ا

ا، كل ماليت هي عمومالدستور، وائل ان نستنتج مسألدستوري، نستطيع انون القاطلقت على أليت ات التعريفال من خال
نون القالصعيدي ال املتعالدكتور عبد اعرف فقد . لدستورائل اتعترب من مسا ياقات وقضلدستورية من عالانونية القاعد القواتتضمنه 

األفرادة حلقوق األساسيت انالضماوتضع احلكم فيهاعد الدولة وترسم قواليت حتدد شكل اة األساسيعد القواجمموعة "نهأبلدستوري ا
.(1)"لسلطةات هذه اصاختصان امة مع بيالعااالدولة عليهم وتنظم سلطاوتبني مدى سلطة 

اوهلذ. ننيالقواس ملختلف اسألاحلجر انه يعترب انون،  فالقاة يف األساسيايالقضالدستوري يهتم بكل هذه انون القان اوملا ك
ملختلفة ات السلطاحلكومة وتنظيم الدولة وشكل اليت حتدد وضع الدولة وهي الرئيسية يف انونية القاعد القواجمموعة "نهأبلدستور اعرف 

عليه من ات وماللفرد من حقوق وحرياوتقرر مامنهاألفرادوموقف اقة بينهلعالان امع بيصاختصالالتكوين وامن حيث افيه
.(2)"ت اجباو

لدولة، حيث التشكيل األساسيهلندسي املخطط انهأبلرئيسية يفيد انونية القاعد القواجمموعة نهأبلدستور ال تعريف من خال
أوكية مثالاشترالاسي حنو السيام ام للنظالعالتوجه الدولة كتحديد االيت تقوم عليهاة األساسيدئ املباجمموعة لدستور مثالاجند يف 

الدميقراطية وغري الدميقراطية من األنظمةبني وعليه ميكن منيزت، السلطالفصل بني اأمبدجتسيدوالتعددية احلزبية قد يقر اكم. ليةامسألرا
م لسالاة ولصالالرسول عليه ااغهاليت صالصحيفة اجند من ذلك، د طبيعة النظام ها فقط ذلك أن الدستور هو الذي حيدريخالل دسات
لصحيفة اشئة حيث جند النانؤكد على كلمة اشئة وهنالناية اإلسالملدولة ادستور أوملدينة ابة دستور املدينة لتكون مبثاىل ابعد هجرته 

ء كثر وعليه اعدأاشئة وهلانت ناحلرجة حيث كالفترة اية يف تلك اإلسالملدولة ااجهانت حتتاليت كاخلطرية ائل املساهم أقد ركزت على 
لتعبري حيث ان صح أقضة املتنااصرهات بني خمتلف عنافخلالار ونبذاستقرالامن وألاعلى حتقيق ملسالاة ولصالالرسول عليه اركز 

مهددة بغزو قريش وخمتلف ملدينةان أاملدينة كمادية يف ليهوائل القباىل وجود اباإلضافةوأنصارجرين احرة ومهائل متناك قباهنتناك
تمع اء اعضأت اجبالذي حدد حقوق ووالمدينة سي لالسيالدستور االيت شكلت يف جمملها:لصحيفة او "الفة معهاملتحائل القبا
:لوثيقة ااثبتتهأليت ادئ املباهم أيلي اشئ ويف مالنام اسية للنظالسيالبنية اغ املسلمني ،وصاجلديد مسلمني وغري اسي السيا

اته وليست جمتمعالنهوض بتبعادئه وقيمه ، وام مببالتزالايف غبني الراسي منفتح جلميع املشكلة جمتمع سيااألمةن ألوثيقة اعلنت أ-1
قبول -امرين أيقة يف لوثاتشري اكميتحدداألمةلعضوية يف افحق –رة اته على فئة خمتانالتمتع حبقوقه وضماتقتصر عضويته وامنغلق

.ياإلسالمم النظادئ امب
.فه اهدأصده واد لتحقيق مقاجلهالعملية وامهة املسام وذلك عرب النظاق بالتحالا-ب

ل اختزاملدينة ايف األمةبروز عن فقد جنم ... األمةد اعتماىل اجلديد اسي السيام النظاق ات يف نطاعاجلماواألفرادء انضواأدى-2
. )3(إلغائهالقبلية من دون ابطة اسية للرالسيايمة لقا

بل انه قالنسيب فاته استه وثبالدستور رغم قدان أنؤكد الفترة وهناخلطرية يف تلك ائل املسا"الصحيفة"لوثيقةالقد حددت 
طلق على أ1963ئري اجلزالدستور اجند اخرى وهنأىل ارخيية اتمع تتطور وختتلف من مرحلة تاايافقض،لظروف اللتغيري بتغري 

62دة املاوظيفة وليست سلطة فقد نصت 1963لة يف ظل دستور العداعتربت اوقد 60دة املالة يف العدائية مصطلح القضالسلطة ا
ء سلطة القضان أحقة بعده لالاتري الدساعتربت اابينم(".كيةاشترالالثورة احل انون ومصالقائفهم لغري ائهم لوظادأة يف القضاخيضع ال"'

يؤكد اكم.''لوطنية للشعب ادة السيا"27دة املايف اجلزائري لدستور التشريعية، فقد نص السلطة ال ايف جمامأ.)مستقلة 

5.بق ،صامرجع س،لصعيديا)1(
69.بق ،صامرجع س،فشري)2(
121.صمحاد،مرجع سابق،)3(
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صية مميزة الية خالليرباطية الدميقرااألنظمةلذي يعترب يف ات السلطالفصل بني اقد رفض 1976ن دستور أ"لشعري الدكتور سعيد بو ا
حد الواحلزب ام املرتكز على نظاملتشدد واسي الرئام النظاعلى بنية 1963م دستور احلكم قام ال نظايف جم"و.)1(''طي الدميقرام اللنظ

لدولة ام انه نظا. حدالواحلزب ايف اسية ومربرهالسيات املؤسساصل اوالسلطة ومربرهاصل أجيعل اماقر نظاملسيطر فقد ا
لفصل بني اأومبد) تاحلرياحلقوق وا(عية اجتمالاطية الدميقراسية و السياطية الدميقراكيد على ألتا1989جند يف دستور اكم.)2("حلزبا
ت اجلمعياء انشإلدستور حق امن 40دة املاحلزبية حيث نصت التعددية ال مرة يسمح بونه و ألااء جملس دستوري كمانشإت والسلطا
.163دة املافقد حددت يف ابينهات فيمالسلطاقة عن عالامأسي معترف به السيابع الطات اذ

ليه هنا أن من أبرز املسائل اليت يعاجلها ويطرحها الدستور بعد حتديد طبيعة النظام السياسي  وحتديد ة إوما جتدر اإلشار
األفرادحقوق هي احيدد ملدستور الان إ"اة فيما بينهم واجند مسألة حقوق املواطنني ومدى جتسيد العدالة واملس.املؤسسات الرئيسية 

حلقوق ايني يف واطنني متساملوان كل ابمن الدستور اجلزائري 39دة املام فقط حيث تنص العاأملبداحيدد امنإم واجباوو
.)3(''عي اجتمالادي واقتصالابع الطات ات ذالعقبالة كل ازإطنني باملواة بني اواملسالدولة ان تكفل اب41دة املاتؤكد اكم.تاجبالواو

جلد خطرية يف اايالقضاعلى تنظيم الإحيتوي نه الا، فاألساسينون القالدستور هو ان أر اعتبانه باتقدم نستنتج ال مالمن خ
.لتنظيمية ائح اللوالتنفيذية عن طريق اهليئة اأو)ن الربملا(لتشريعية اهليئة اخرى لتنظم عن طريق ألالفرعية اايالقضاسي لتبقى السيام النظا

يل التالترتيب اتسعة على املودودي منهاجد حمدودة وقد ذكر ي اإلسالملدستور ائل ان مسأت جند اراعتبالامن هذه اقنطالاو
'':
.ىل ؟ام للـه تعأاسرهأمة بلألأوت الطبقاطبقة من أومللوك امللك من احلكم؟ املن :ىل وألالة املسا-1
.؟اعتهايكونون يف حل من طد ومىتلبالان اسكاد يطيعهحأيىل الدولة؟واهي حدود تصرف ام:نيةالثالة املسا-2
نوع احدود ومأيو ضمن التشريعية يف حيزهاوئيةالقضالتنفيذية والدولة ات اليت تعمل خمتلف سلطاحلدود اهي ام:لثة الثالة املسا-3
.قة ؟ لعالا

.دئ ؟املبامن استهايكون لسيا؟ومغرض تعمليوأل*لدولة ؟االيت تقوم هلاة يالغاهي ام: بعة الرالة املسا-4
.لدولة ؟احلكومة لتسيري اكيف تؤلف : مسة اخلالة املسا-5
هالألذين يعدون احلكومة ومن امرأئمونالقااليت يتحلى ا) Qualification(ت ملؤهالات والصفاهي ام:دسة السالة املسا-6

؟التسيري شؤو.
.؟لدولةان ايف كيالفرد عضوايصبح طريقأي؟ وب)citizen ship(ملدينة اسسأور من لدستايكون يف اذام:بعة السالة املسا-7
.لدولة ؟ايل اهة ألاألساسيحلقوق اهي ام:منة الثالة املسا-8

87.بق ،صامرجع س،لشعريابو )1(
167.بق صامرجع س،هوريو )2(
انظر الفصل الرابع 1976الدستور اجلزائري )3(
.سيةالسياكل املشاطن يفاملوالادخإت قوية و اد مؤسساأجيعلى كيدألتاحيث 1996ئري اجلزالدستوري التعديل اةاجبدينظر ا*
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.)1" (يل؟ اهألالدولة على اهي حقوق ام:سعةالتالة املسا-9

ن من كممة حىت نتالعادئ املبايف مجلة من اغتهاعليه ميكن صيو*تري الدساسية يف كل دستور من اسأمرتلة ائل هلاملسافهذه 
بد الامنإة، اواملسالة والعدالشورى واكي اإلسالمسي السيالفكر امة يف ادئ عاء بوجود مباكتفالاميكن ذ الإيف دستور مكتوب اجهادرإ

.جلزئية اايالقضاة خمتلف األساسيعد القواه ء على هذالبنانون القايسمح ملختلف فروع امة مماعد دستورية عايف قواغتهامن صي
ايالقضائل واملساهم أص ستخالية الاإلسالمتري الدساذج من اللبحث عن مناجتهدناقد اكني اإلسالملدستور ائل امسوملعرفة

نت اكات كماساكز وحبوث ودراي من قبل مرمسالمشروع دستورغةات عديدة لصيالواك حمانت هناقد كفلدستور ااهلواليت يتنا
ن أدية ملموسة ميكن ائج ماحىت نتمكن من حتقيق نتوحيتاج هذا املوضوع دراسة خاصة . حثني البامن قبل بعض صة ات خالواك حماهن

زهر ألاية باإلسالملبحوث اعده جممع أامي نذكر مسالإمشروع دستور صياغةت الواومن بني حم. قع الوارض اتكون حمل جتسيد يف 
" 1977كتوبر أهرة يف القاعقد يف نالذي اية اإلسالملبحوث ان مع مالثاملؤمتر ات ار وتوصياء يف قرافقد ج1978كتوبر أ15يف 

خذ أن تأدولة تريد ةأيمي ليكون حتت طلب سالإصة بوضع دستور اية بصفة خاإلسالملبحوث ازهر وجممع ألايقوم أن ملؤمتر ايوصي 
هب املذابني املتفق عليهادئ املبان يعتمد على ألدستور اار عند وضع هذاعتبالان يؤخذ يف أى ،ويرااحلياجاية منهاإلسالملشريعة ا

...مكن ذلك أاية كلماإلسالم
ىل جلنة املشروع ااد وضع هذاسنإ1977ديسمرب 11ملنعقد يف اية جبلسته اإلسالملبحوث التوصية قرر جملس جممع اهلذه اوتنفيذ

ر امن كب...ملشروع اان تسهم يف وضع هذأليت ميكن ات الشخصياللجنة ان يدعى هلذه أمع على اية بماإلساللدستورية اث احبألا
ليف جلنة فرعية منبثقة من أتالعلياللجنة اوقد قررت . ملهمة الدستوري لتتوىل هذه انون القاوي اإلسالملفقه املشتغلني بات الشخصيا
للجنة ابعت اتو.العلياللجنة ازه على اجنان يعرض بعد ألدستور على ااد مشروع هذاعدإولبحوثات واسالدراتقوم بوضع العلياللجنة ا
ث ب حتتوي على ثالابوأملشروع تسعة ااوقد تضمن هذ..ملشروع اد اعدإنتهت من ابصفة دورية حىت اسبوعيأااعاجتمالفرعية ا

:)2("يلالتالوجه ادة مفصلة على اوتسعني م
د امو4مية                         سالإلااألمة: ل وألاب البا
دةام13ي اإلسالمتمع اسس أ: ين الثاب البا
د امو10ي اإلسالمد اقتصالا: لث الثاب البا
دة ام16لفردية                ات احلرياحلقوق وا: بع الراب البا
دة ام17م                                 امإلا: مس اخلاب البا
دة ام22ء                                       القضا: دس الساب البا
دة ام2نني         القوابة وسن الرقالشورى وا: بع الساب البا
دة ام2حلكومة                           ا: من الثاب البا
دة ام7لية                     انتقامة وام عاحكأ: سع التاب البا

)23- 21(.ص.بق صامرجع س،اإلسالمي لدستور اتدوين ،ملودوديا)1(
85.بق  صامرجع س،روقي الفاسهى *
سي السيام النظالدستور اين من الثالقسم ارجية ويفصل اعية تعليمية وخاجتمادية واقتصاسية و اسيادة حتدد نظمام182لدستور مفصل للدولة مكون من ابنشر 1953ين النبهام افقد ق-
.متميزةميةسالإحلكومة مالاكايقدم خمططمساللإليت الذاء اكتفلالزهابرإنب اىل جالدستور ان إين النبهافريى ميةسالإلاملتصور للدولة ا

دة ام68من ميسالإحيث يطرح مشروع دستور :103ابق ،ص مرجع س، وصفيانظر كذلك -
.لد الد حممد خاخاغهاليت صالسبعة و اإلسالمي احلكم ادئ اص مبباملحق خدرجأحيث :351.بق صامرجع س، لغنوشي ا-
هـ1370تشي سنة املنعقد بكراء العلمامؤمتر اليت قررهاميةسالإلاة للدولة األساسيدئ املبانظر ا-
124و123. صجرب ، مرجع سابق ،)2(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


127

ة دون األساسيمة العادئ املباطرح ية وامن زالإلدستورية ائل اللمسالسنة مل يتعرضان و القران أاتقدم، يبدو لنال ممن خال
جلزئية ات للتفصيالاإلسالمن عدم تعرض أن، ذلك ان ومكالكل زماإلسالمة حيهو سر صالان هذأونعتقد . تلتفصيالاىل التعرض ا

ليت اايالقضاجلة اسبة ملعاملنالطرق اليب واسألاذ اختاحلق يف ادية لكل جيل اجتهالااألمورتبقى من ان وهلذاملكان والزمامتغرية بتغري األ
ملنظور اخيتلف عنه يف ي اإلسالملتصور الدستور يف ان مفهوم أنستنتج ا، كمدئ وقيمابتة من مبالثاصول ألاحتدده اء على مابناجههايو
ئق من اك نسيب للحقادرإلبشري من املنطق اشى مع ايتماماللتغيري وهذبالاجيعله قاسة، مماقل قداي اإلسالملتصور اذ جنده يف إلغريب ا

.نيةالظروف من جهة ثاجهة ولتغري 
نه ايطرحان وسنه ومادره من قرائله مبصافهو مرتبط يف مسي اإلسالملدستور اره ومن ذلك دادستور مبصأيل ئاوترتبط مس

هني اجتالابني اف جمددخلالايثري ائل مماللمساألساسيحملدد ادر هي املصان أأيفية اعية وثقاجتماسية وادينية وسيصول أت اذايامن قض
قة وثيقة حلديث عالالوضعي انون الدنيوي للقالديين واملصدرين اقة بني لعالال اتزالو" لدستور ائل ايتعلق مبساين يف مالعلماوي اإلسالم

. لدولة اهو دين اإلسالمن أعلى اينص رمسيلذي الالوحيد العريب الدستور اين هو اللبنالدستور ان أحظ ذ نالإ. ية الشرعمرتبطة ب
اليت تنص عليهاحلقوق اهم أومن . لعربية ان البلدام در للتشريع يف معظل مصأوهم وأي اإلسالملتشريع اية واإلسالملشريعة اوتعترب 

:)1(لعربية نذكر اتري الدسا
ن حق أمن منطلق ... أملبدامن حيث أوم اة حىت بشكل عاحلياحلق يف احد يضمن ايوجد دستور عريب وال: ة احلياحلق يف ا–1
.مر مسلم بهأم وهو اعدإلام عقوبة استخدالدولة يف ا

ري حمددة يامعأينون دون وضع القالتنظيم وفق الشرط هذا احلق ختضعاأما يالحظ على الدساتري العربية : لتعبري اوأيلراحرية -2
" ن أليت تنص على اسية السياملدنية وايل للحقوق ولداللعهد 19دة رقم املاىل من وألالفقرة امع ادان حيان ذلك تبياويتب. لتنظيمااهلذ

وز جيمطلق والأيلراق اعتناحلق يف ان أأيصة ات خاراعتبات واجبازنة بواقة دون موياء دون مضارأق اعتناحلق يف ان انسإكل ل
لقيود يف الدويل وتكون هذه العهد اصة وفق ات خات ومسؤولياجباواتترتب عليهأيلراالتعبري عن هذاحلق يف ارسة ان ممأالإ.ييده تق

. مة العاب  ادآلاأومة العالصحة اأو.. م العام النظاأولقومي امن ألاة ياحلمأوخرين آلام حقوق احتراجلالضرورة من احدود 
.ت بسيطةارالكن بعبأيلرالتعبري عن احلق يف العربية اتري الدساوتتضمن 

ذ إلسعودي ااألساسينون القادستور قطر وات عداجلمعيالعربية حرية تكوين اتري الدساتضمن كل : ت اجلمعياحلق يف تكوين ا-3
.لصدد اام ذالتالصمت ان ايلتزم

زهم ،لكن قلة احتجاص واشخألال اعتقال وابري تتناعلى تد–دستور قطر اعد-لعربية اتري الدساحتتوي كل : ز احتجالال واعتقالا-4
لشخصية احلرية اتري عن الدساتحدث عدد من سية وتالسياملدنية والدويل للحقوق العهد االيت يتطلبهاري ياملعاف وافق بشكل واتتوامنه
.مضمونة اأم على ابشكل ع..
مة ومن الكراطة باحلاأوملهينة اأوسية القاملة املعاأولتعذيب اىل ارة اشإأيلعربية اتري الدساترد يف عدد من ال: لتعذيب ار ظح-5
.لوضوح التحديد واتة من وامتفت افقط بدرجلعربية اتري الدسالتعذيب حمرم يف نص ان أجللي ا

ن كل اضحة مستقيمة تقضي بانون بلغة والقام امأة اواملساألعربية  مبداتري الدساتضمن  كل : لتمييز انون وعدم القام امأة اواملسا-6
.نون القام امأسية اطنني سواملواأوس النا

كمة ايف حماإلدانةىل حني اءة الرباض افتران العربية ضماتري الدسام ظيتوفر يف مع: ع الدفاءة وحق الرباض افترا: نونية القاحلقوق ا-7
.ءةالرباض افتراتري عربية عن ذكر ات فتصمت دساءاستثنالاك بعض النفس ولكن هناع عن الدفانونية وحق اكمة قاحمأو..دلة اع
كمة اعلى حمحلصول احلق يف اليت تكفل ات اناضملاليسري من الرتر االإجند ال: خرى أئية ات قضانادلة وضماكمة عاحلق يف حما-8
.دل اء عاقضأودلة اع

)68–57( . ص.ص،بقا، مرجع سيوسف جبك باسل: حتريرلعريباملستقبل اسلسلة كتب "لعربية اتري الدساسية يف السياملدنية واحلقوق ا"م ،اتح مسيح عزاف)1(
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قع الوضعية مرتبطة بواتري الدسان ألدستور جند ااهلواليت يتنائل املسالوضعية يف قضية اتري الدساية عن اإلسالمتري الدسامييز اوم
ئل اك مسان هنأدر قد جند املصالوضعية من حيث اتري الدساعن افهختالاية وحبكم اإلسالمتري الدساجند انية بينمآلاتمع وظروفه ا

ريب وألاي اإلسالملس اقر اوقد لسنة ان والقرااليهإئل قد تطرق امساأتمع سوى اقع ابواقة هلعالالي اإلسالملدستور اتطرح يف 
:)1(يفامههأويتمثل اإلسالميف اإلنسانحقوق 
قتل امنأرض فكألاد يف افسأوبغري نفس امن قتل نفس" ان يتعدى عليهأحد جيوز ألال..قدسة ماإلنسانة احي: ة احلياحق -1

.اليت تقررهات اءاجرإلابلشريعة وان ابسلطالإلقدسية اتسلب هذه وال)2("اس مجيعالنااحيأامنأفكاهاحيأومن اس مجيعالنا
م امهأس وقد ولدم الناستعبدمت امىت "هللا عنه اب رضي اطخلال عمر بن امقدسة وقد قاإلنسانحرية -ا: حلرية احق -2

.أخرن يتعدى على حرية شعب أجيوز لشعب ال-ب .أحرارا
على عجمي ،والفضل لعريب ال" هللا عليه وسلم اهللا صلى ال رسول اقلشريعة ام امأسية اسواس مجيعالنا: ة اواملساحق -3

طمة بنت حممد سرقت ان فألو " اضأيل اوق"لتقوىابالإمحر اسود على الوالسود ،امحر على اللعجمي على عريب وال
لضعيف حىت اكم عندي اقوأحلق له ، واخذ القوي حىت اضعفكم عندي أن أالإ" هللا عنه اىب بكر رضي أل اوق"  القطعة يده

."ب ادم من ترادم وكلكم آل" هللا عليه وسلم  ال  صلى اوق"حلق منه اأخذ 
هللا اىل افردوه زعتم يف شيءان تناف" اهادون سواليهإكم ان حيالشريعة واىل اكم ان يتحأمن حق كل فرد : لة العداحق -4

.)3(" لرسول او
جترمي ال-ب" هرين ااالإىف اميت معأكل " هللا عليه وسلم ال صلى اصل وقألاءة هي الربا–ا: دلة اكمة عالفرد يف حماحق -5

.)4("معذبني حىت نبعث رسوالاكنامو" بنص شرعي الإ
ءكم ان جإ" ملة ائية كات طبيعة قضام حمكمة ذامأجعة املراتقبل دلة الأبه له بارتكابعد ثبوت الإحيكم بتجرمي شخص ال-ج

.)6(" احلق شيئايغين من لضن الان او.")5("اسق فتبينواف
امبينامثإواناتاحتملوافقد اكتسبواات بغري ماملؤمناملؤمنني واين يؤذون لذاو" ىل القوله تع: لسلطة اة من تعسف ياحلماحق -6

")7(.
لذين يعذبون ايعذب هللان إ" هللا عليه وسلم ال صلى اق: ملتهم اعن رم فضالاجيوز تعذيب ال: لتعذيب اة من ياحلماحق -7

".عليه استكرهواان ومايلنساوأخلطاميت أهللا وضع على ان أ" اضأيل اوق" الدنياس يف النا
م كحرمة اضكم بينكم حراعرأءكم وان دمإ" ع الودام يف خطبة لسالاة ولصالال عليه اوق: ة عرضه ومسعته يالفرد يف محاحق -8

."ايف بلدك هذايف شهركم هذايومكم هذ
.ملسالار اق دامن يف نطأحيث يالجن يأمظلوم أومسلم مضطهد أيمن حق : للجوء احق -9

)180- 165( . ص.بق ، صاجرب ، مرجع س)1(
32: ،اآليةئدة املا)2(
59:ةيآلاء ، النسا)3(
15:ةيآلاء ،اسرإلا)4(
6:ةيآلات ، احلجرا)5(
28:ةيآلالنجم ، ا)6(
58:ة يآلاب ، احزألا)7(
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.)1("لدين اه يف اكرإال" م العاين آلقراأملبداات حيكمهاقليألاحقوق : األقلياتحقوق -10
اعرض ليحكمواء ان شالعدل واء حكم بينهم بان شإكم اهلم وللحراختيافيه الشخصية فهناواألحوالملدنية اضاعولأللنسبة اوب

.)3("هللانزل ااجنيل مبإلاهل أوليحكم " دينهم اكموحاءوان شاو)2(..."عرض اأوحكم بينهم اءوك فان جاف"دينهم 
.مةالعاة احلياركة يف املشاحق -11
.لتعبرياد واعتقالالتفكري واحق حرية -12
.ملدنية احلرية احق -13
.)4(حملروم ائل واحق معلوم للسهلم اموألذين يف او" ملكيةاحق :ديةاقتصالاحلقوق ا-14
.ة احليات اته من مقوميالفرد يف كفاحق -15
.مة اقإلال وارحتالاحرية حق-16

ليت متنع وحتول ارض العواأونع املوابيسمى اك مان هنألغربية الدول امن العربية عن غريهالدول ات يف احلرياحلقوق وايز ميا م
يشري اقوق وهنحلاطنني بتلك املوارض من متتع العواتري حيث متنع تلك الدسايف النص عليهاوارهاقرإطنني حبقوقهم رغم املوامتتع دون 
نني الفعلي لقواأونوين القال اعمألال هو وألان ارضاك عالعريب هنالوطن امة يف العات احلريالنسبة للحقوق واب"نه اىل ال لدين هالاعلي 

نني اة بقويبد.لعربيةالدول االيهإليت تنظم ا.اإلنسانملتصلة حبقوق الدولية ات اقاتفالاثيق واملواين هو حمدودية الثارض العارئ والطوا
العمل ال واك دول تزاوهن1992ئر اجلزاو1981ومصر منذ 1963منذ اسوريارمسيالعمل اتعلن ك دوالان هنارئ فالطوا

.)5(لبحرين اق والعرابذلك مثل امهالتزان عالإمن دون افعلي
م التزاك انه ليس هناخلي نؤكد الداملستوى اثري على أن تلدولية مات اقاتفلالالعوملة وملاوحنن يف ضل اهنإليهاإلشارةروما جتد

األنظمةرجي على امتثله من ضغط خاطنني ملاملوات املتعلقة حبقوق وحريالدولية ات اقاتفالاثيق واملواء ازإلعربية الدول ادق من قبل اص
ك حنو ان هنألعربية حيث الدول االيهإليت تنضم اناإلنساملتصلة حبقوق ات اقياتفالاحمدودية "ىل ال لدين هالاحيث يشري علي سيةالسيا

فية الثقاعية واجتمالادية واقتصالاحلقوق اسية والسياملدنية والدوليني للحقوق العهدين اىل ام انضمالال يرفض ازالعربية مالدول اثلث 
مللحق اري اختيالالربوتوكول اىل املنضمني ادول لاز عدد وايتجالاكماإلنسانلدويل حبقوق ام التزالاعدة ان قن ميثالاللذان العهدااومه
ترفق ادة مان عأاكم)ل الصوماوائر ليبياجلزا(ث دول فقط هي ثالاإلنسانك حقوق انتهاى من والشكالية لتلقي آلذي يؤسس اوام

.)6(")لتعذيباهضة اقية مناتفاك(املعنية من مضمواقية اتفالاليت تفرغ ات التحفظاجبملة من امهانضما
عية وتربز اجتمارث اىل كواقد تؤدي اطئة ممات خابوجود تشريعاملتعلقة عموماوهي افكرة خطرية جدإىلنشري األخريويف 

حلقوق وكثرة اد يك قصور يتعلق بتحدان هناكاذإأكثرخلطورة اوتتضح " لدستورا"األساسينون القامر بألاتعلق اذإأكثرخلطورة  ا
طئ من حيث اخلاه اجتالاسي يف السياصالحإلامن توجه عملية G.luciniين  احيذر لوسي" حيث ،ارستهانع ملماملوارض والعوا

ر يف عملية استمرالاأوق نطالالامهية قبل ألاة يف يالدستورية غاايالقضان افالذ.ب غري جيد انتخالانون اطئة مثل قاخلات التشريعاوجود 

256:ة يآلالبقرة ، ا)1(
32:ةيآلائدة ، املا)2(
37:ةيآلائدة ، املا)3(
25-24:ةيآلارج ، املعا)4(
147بق ،صامرجع س،النظم السياسية العربيةهالل ،)5(
138صاملرجع،نفس )6(
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.)1("سي السياصالحإلا
ئل ننتقل املسادر واملصالتدوين وامن حيث "لدستور ا"األساسينون القاملتعلقة باصة النظرية وخانب اجلواأمهيةابينأنوبعد 

منه انامإت السلطالفصل بني املتمثل يف امونتسكيو وأملتمثل يف مبداطي والدميقرام النظادئ امن مبأهم مبدأين لنطرح الثالفصل ان يف آلا
.سلطةاتوقفهامنإنون واقالشريع وتايوقفهلسلطة الان اب

38.ص.2007جويلية صيف 15لعدد ا، سية السيالعربية للعلوم الة ا"ليج خلاطية مستقبل يف دول اهل للدميقر" جنة اهليان حممد اعدن)1(
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ينالثالفصل ا
تالسلطالفصل بني ا

لتشريعيةالسلطة ا: ل وألاملبحثاـ 

لتنفيذيةالسلطة ا:ين الثاملبحث اـ 

ئيةالقضالسلطة ا: لثالثاملبحث اـ 
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صة، حيث احلكم بصفة خام امة ونظاسة بصفة عالسيان الغربية يف ميدات ارابتكالابرز أت من السلطالفصل بني اأمبديعترب 
صبحت نسبية أحىت اطية عن غريهالدميقرااألنظمةلتمييز لقياس مدى دميقراطية النظام حيث يستخدم اراعيهذا املبدأ مصبح يعتربأ
لفصل بني اأمبدسية لقد عرف السيات ادبيألاتشري اوكم.م النظاطية امع نسبة دميقراسب طرديات تتنالسلطالفصل بني خمتلف ا
.خرآأمبدأيمل يعرفه ات جمدالسلطا

جنحة أبرز اصة مستقلة هو من ائية، ضمن مؤسسة خاقض-تنفيذية-م كل سلطة، تشريعية ات وقيالسلطالفصل بني ان إ
حلكومة اء اعضأتنويع أولدولة ائف ارد تقسيم وظيعين جمت  الالسلطالفصل بني اأومبد" .لغربية اطية الدميقرايت يف املؤسسالصرح ا

لتنفيذ يف يد سلطة التشريع واجيتمع دق الأمبعىن أوخرى ألالدولة مستقلة عن ات السلطان تكون كل سلطة من ألذي يقصد بهاولكن 
)1("نويناين قالثاسي واسيل وألا: ت يقصد به معنيني السلطالفصل بني اأومبد.حدة او

ت السلطالفصل بني امبدأملعىن يعترب ااحدة وذاهيئة وأويف يد شخص ات وتركيزهالسلطايقصد به عدم مجع : سي السياملعىن ا-
ت يف اطلسلاجتتمع خمتلف ن الأجيب األفرادت احلريانالسلطة وضمال استعماوإساءةد استبدلالاسة فمنعالسياعد فن اعدة من قواق

.ئيةائف تشريعية ،تنفيذية وقضاث وظثاللدولة على اةحدة بل جيب توزيع سلطاجهة و
م اسية فنقول نظالسيااألنظمةئية تصنف القضالتنفيذية والتشريعية ،ات السلطاقة بني خمتلف لعالافحسب طبيعة : نوين القاملعىن ا-
ويكون نالربملالذي يهيمن فيه ام النظاين يف ام برملامد ونقول نظالفصل جاسية ويكونالرئالسلطة الذي يمن فيه ام النظاسي يف ارئ
لتشريعية السلطتني اش بني ياك تعابقني ويكون هنالسامني النظاايالذي ميزج بني مزاسي السيام اظلناسي يف الفصل مرن ويكون شبه رئا
.لتنفيذيةاو

لسلطة ان ميلك انسإن كل ألدة اخلالتجربة امن "نه اكيده له أتإطاريف أملبداالذي يعترب مكتشف هذالقد كتب مونتسكيو 
لسلطة ان حتد من ألسلطة، ينبغي للسلطة ال استعماط يف افرإلاميلك وحىت الاحىت جيد حدودافيمضي اهلاستعماط يف افرإلاىل امييل 
.)2("األمورملقتضى اوفق

ت السلطاتوزيع أوتقسيم أتعبري  مبدأملبداان يطلق على هذأصحألان من انه كاىل الفقه ال اولقد ذهب بعض رج
Division des pouvoirفصل الSeparationلبعض و تقتضي ااعية متصلة ببعضهاجتمالاة احليانب  ان جوالت السلطا

.الفصل بينهاميكن الركة واملشا
اونظر. ينالربيطام النظامن أيقع الواه من استقابدوره مسه وهواصبح يعرف بأحىت أملبداايعترب مونتسكيو هو مكتشف هذ

على نه اابيناكمسية السيااألنظمةتصنف اراصبح معيأنه ات بل السلطالفصل بني اصبح يعرف بنظرية أو شيوعه أملبداامهية هذأل
سي السيام النظاحملددة لطبيعة ائية هي القضاولتنفيذية التشريعية وات السلطاقة بني خمتلف لعالان طبيعة أأياألنظمةيتم تصنيف سهاسأ
.يةطدميقراأكثرم النظان اكائية كبرية كلمالقضالتنفيذية والتشريعية وات السلطالفصل بني انت نسبة اكافكلماوعموم.

لسلطة يف جهة اكيز ن ترأت، ذلك احلرياظ على احلفاحلقوق واة يانه وسيلة حلماىل اتعود أملبدااىل هلذوألالوظيفة ان أنعتقد 
ملبدأااوقد وجهت هلذ. دلة ابة متبالرقانية تكون امن جهة ومن جهة ثاهلافاضعإيعترب اتفتيتهان بينماللطغيامشجعمالاحدة يكون عاو
لدولة اعكس اطنيهاوموانفسهةيامحاامكإلقوية بالدولة ا، فالسلطة بل خنشى ضعفهاخنشى قوة الاننأابرزهأت عديدة ومن ادانتقا
ة حقوق يايكفي حلمت الالنظري للسلطالفصل ان أاكم.تهم ياعن محفضالاطنيهات ملواجياحلابسط اليت تعجز على تلبية الضعيفة ا
فه ؟ اهدأهي اهيته ؟ ومات عديدة  من حيث مؤالات يطرح تسالسلطالفصل بني اأن مبدالسلطة وعليه نؤكد اطنني من تعسف املوا

ايف حينهاليت سنطرحهات وؤالالتساىل غري ذلك من ا؟ ازهواته ؟ وكيف ميكن جتاهي سلبياقع ؟ ومالوارض ايف وكيفية جتسيده 
.لفصل ااحث هذال مبمن خالاوسنجيب عليه

)71–70(.ص. بق ، صامني ، مرجع سأمحد حممد أ)1(
33.بق ،صامرجع س، حثني الباجمموعة من )2(
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دأملبااهذية اإلسالمولعربيةالدول امعظم طي قد تبنت الدميقرام النظات ات من مسالسلطالفصل بني اأن مبدأمن اقنطالا
امللك أولرئيساد يليت هي باولتنفيذية السلطة اهو هيمنة انفسهادساتريهتؤكده الكن ماتريهال دسمن خالأيظري لناملستوى الى ع

جلمهورية حىت املمنوحة لرئيس ات السلطاقد وسع بدرجة كبرية من 1971م اصري لعملالدستور ان أل املثاجند على سبيل " حيث 
:يلالتالنحو ات يف مصر وذلك على السلطاعلى مجيع اصبح بشكل كبري مهيمنأ

على ألالس اورئيس 105دة املسلحة مات اعلى للقوألائد القاوهو137دة التنفيذية مالسلطة الذي يتوىلاجلمهورية هو ارئيس -
ر اصدإجلمهورية حق الرئيس و184دة الشرطة ماعلى هليئة ألالرئيس الوطين واع الدفاورئيس جملس 173دة ائية مالقضات اللهيئ

طلب اجلمهورية منفردالرئيس .149دة اماختفيفهأولعقوبة العفو عن اجلمهورية حق اولرئيس 112دة اماض عليهاعترالاأونني القوا
طارإلاايف هذو...كم احملاري على ادإلاف اشرإلالتنفيذية حق السلطة العدل ممثل اوظل لوزير .لدستوراد امومنأكثرأودة اتعديل م

جلمهورية ايعلن رئيس و.ئية القضالتشريعية واب التنفيذية على حساسعة للسلطة ات واعلى سلط1973م السوري لعالدستور انص 
مللك التنفيذية من السلطة اثي وتتكون احلكم ملكي ورام اردن نظألاويف 101دة املانون القاملبني يف الوجه اعلى ارئ ويلغيهالطوالة اح

.)1()"30دة املا(تبعية أوة مسؤولية أيمصون من لدولة وهواس أمللك راء ويعترب الوزرالس وجم
ايت وهنارساملماثر له على مستوى أين الالربيطام النظاه من استقالذي اامونتسكيوأن مبدأيؤكد ي اإلسالملعريب واقع الواإن

اصة يف ماوخ.لفعلي املستوى اىل النظري املستوى ال به من انتقالاودأاملبالبحث عن سبل تفعيل هذالفصل اال هذل من خالواسنح
لوحيد لتجسيد السبيل اطنني هي املوات اة حقوق وحرييان محال.طنني املوات اة حقوق وحرييات ومحالسلطالفصل بني اقة يتعلق بعال

.لسلطة ال على والتداأمبد
لنتعرف األنظمةملوجودة يف كل ات السلطام حسب اقسأثة ىل ثالالفصل اان نقسم هذأناأيارتسئلة ألاعلى هذه بةاجولإل
.ية ؟اإلسالمت اتمعانية جتسيده يف امكإومدى ته؟ابياجيإهي اته؟وماهي سلبياومأملبدااعلى حقيقة هذ

.ص.ص2007فريل أ14لعدد اسية  السيالعربية للعلوم الة اقراطية اجلماهري ؟النخبوية أم دميطية الدميقرا: ملركزي احلكم ا-سطوألالشرق امنة يف الكات اعالصرابو سعدة ، أفظ اح)1(
 )62-64(
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ياإلسالملفقه اوتقنني لتشريعية السلطة ا:لواألملبحث ا

ف بني خلالالتشريع جوهر اوميثل .ت السلطالفصل بني اأمبدإطارلدولة يف ات يف السلطاهم أة من لتشريعيالسلطة اتعترب 
ف ر خالاحيث يثي اإلسالمر التياين والعلماه اجتالاأور التياف بني خلالان نعرب عليه بألذي ميكن اوي اإلسالمملنظور الغريب واملنظور ا

. لطرفني اش بني يالتعانية امكإملبحث لنبني مدى اال هذله من خالواسنتناماوهذ.لتشريعادر الطرفني حول مصال عميق بني اوجد
اقتههي عالالتشريعية ؟ ومالسلطة املقصود باموتمع ؟التشريع يف اهي مهمة ودور اوملضبط؟التشريع باهو امءل اة نتسيابدلكن

سئلة عديدة تطرح أك التشريع ؟ حقيقة هناملطلقة يف احلرية اام هلأ؟ ااحيهي حدود صالاوم؟ي اإلسالملفقه اوبهليإلالتشريع اب
عن ي اإلسالمة واليت من شأا إبراز متيز السلطة التشريعية يف املنظور األساسير وال التركيز على احملوالكن سنح.لسلطة احول هذه 

.نظريا يف املنظور الغريب 
ليت حتكم انونية القاعد القوالتشريع هو جمموعة ا''طة التشريعية ويف جمملها تفيد أن  تطرح األدبيات القانونية عدة تعاريف للسل

لسلطة اامأملذكورة انني القوالتشريع فهي سلطة سن امهمة امأ.دثاقضية وحوأحيدث هلم من اطهم وماملكلفني وتنظم نشاط انش
يعرب اماء وهذالسواحملكومون على ام واحلكاسع ملزم للجميع خيضع له الواملعىن التشريع باليت متلك عمل اجلهة افهي ) ملشرعا(لتشريعية ا

.(1)''نونالقادة اسيأوية الشرعأعنه مببد
فهمه من أحكام من خالل دراستهم للقرآن أيبعد الكتاب والسنة يف  الفقه وهو ما فقهه الفقهاء ي اإلسالمويتجلى التشريع 

الشرعمن *ءالفقهافقه اهو مي اإلسالملفقه ابملقصود ان ايل فالتامر مبعىن فهمه وبألاهم فنقول فقه لفالفقه لغة هو ابقصودملاووالسنة 
فوه من اضأامبه والواقلشريعة واء من الفقهافهمه الفقه هو مالوحي واتى به أالشريعة هي ماف"هللا الوحي من عند املرتل من قبل ا
.وأفكارهمدهم اجتها

ين مصدره فكر بشري ، الثاهلي وال مصدره وألان ألغرب يف انون اعن ق)  األحكامأوالشرع(ي اإلسالمنون القاف ختالاينحصر ال
ملوسوي ، االشرعإاليشبهه يف ذلك الية ، واإلنسانة احليات الايشمل كل جمي اإلسالمالشرعن أيف –سية اسأوبصفة –اضأيبل 

).69- 68( . ص.بق  صامرجع س،شريف )1(
محـد  افعي والشالك وايب حنيفة ومأل اخيطر ببلسنة ملاهل رج ألاخلواقرب اضي وهو من ابإض عمدت مذهب اباهللا بن اعبد يؤكد الكربى وهناهب املذائمة أئل واألاء الفقهاملقصود باو*

وتعدديته منذ اإلسالمي لفكر اء وتنوع اضية دليل على ثرابإلالشيعة  واهب اهب مع مذاملذاصول وتلك ألالفروع وليس يف ام يف افختالاأكثرهلم واعمإلارس فقهية طبقاهب ومداة مذانش
.مسالإلافجر 
حل املصاخرى ألاهب املذافت اضأاسبق بينما فعي على مالشاملذهب اتوقف –س القيا–بة الصحاع امجإلسنة ، ان ، القرا: ة األساسيالشرعدر اعة على مصربألالسنية اهب املذاتفقت اوقد 

ملدينة اهل ألكي عمل املاملذهب اف اضأحلدود واضيق أس لينحصر يف احلنبلي للقياملذهب العرف مع تقييد او
لثبوت اهو ظين ا مااترة ومنهوملتاثاديحألا:لثبوت اهو قطعي ا ماومنه–ين الثاملصدر السنة الثبوت يليه اكله قطعي –ل للشرع األوملصدر ان القران إبقة  الساهب املذامجعت كل أوقد –
حلنفية ااعد-لسنية اهب املذامث رتبت ) لضن احيتمل (لة لدالاهو ضين ا ماومنه) ملعىناضح وقطعي او(لة لدالاهو قطعي ا ىل مالسنة ان والقرالنصوص بعد ذلك اد ، مث قسمت احآلاديث احأ: 
:ىل االشرعم احكأ-
طـوع  لتافلة النااضأيركه ويسمى اقب تاعيعله والاب فازم ، يثغري الارع فعله طلبالشاطلب ا م: مندوب -مث أؤديه ييلفعل ، من الاب لعدم العقالفعل ووعيد بامر بأء به اج: فرض -
طلـب  : م احر-مث يأب ومن يفعله الاب للفعل فمن يتركه يثالعقاوعيد بلب للترك واالثواء به ي ووعد باج: مكروه -لنهي اأولفعل امر بأيت خبصوصه أمل ي: ح امب-لسنةاملستحب واو
مث أحلتم وللزوم فمن يفعله يالكف عنه على وجه ارع الشا
هة اصبح حترمي كرأالإلة ولدالالثبوت قطعي ان يكون نصه قطعي أاضأيم اللحرا، مث شرطواجباصبح وأالإلة ، ولدالالثبوت وقطعي ان نصه قطعي ن يكوأللفرض احلنفية ،فشرطواامأ

: ء على العلمامجع اكذلك 
حة ابإلاز واجلواء اشيألاصل يف ألا-1
نوى ا مرئ مات ولكل النيابل اعمألاامنإ: ملشهور احلديث اء على ات بنادالعبالنية شرط يف كل ا-2
ملستحيل امر بألاكن ميال-3
ريبك يالاىل ماريبك ا يترك ما: س التبالشك والة ايف ح-4

)114-112(ص.بق ،صان مرجع ساهوفم:زيد من املعلومات انظر مل
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وهلذا .آداب املشي والسري وحىت قضاء احلاجةاإلسالمبل جند يف .)1("ي اإلسالمالشرعيف انصيبارة جتد هلالزيام والطعاب ادآفحىت 
ديولوجية والشريعة اىل قوانني والدين اىل نظريات أيمن حيث أن املسلمون حولوا الدين اىل ي اإلسالمينتقد املفكرون الغربيون الفكر 
اجتماعية وسياسية و اقتصادية  

ت طوالملات واختصرملايسمى بال يف مامجإلالتفصيل والشرح وال هلم للشرع من خالواء يف تنالفقهالاعمأولقد برزت 
لسنة ان ،القرا: يل التاك) األحكام(لتشريع ادر امصأصبحتوعليه .األحكامأوالشرعأونون القاشرح يف اجتهدواحيث شياوحلاو
لف امل خيامالعرف هناو(ء الفقهاع اجتمالعرف ، ا،ب استصحالاملرسلة ، احل املصاس  القيابة ، الصحاع اجتما: د ويشمل اجتهالا، 
.)ابق ذكرهالسادراملصا

نون القاأن"خيتلف عن التشريع الغريب يف العديد من النقاط  ومن أبرزها ي اإلسالمتشري األدبيات القانونية اىل أن التشريع 
صلحة حقيقية فثم شرع مك ان هنان كإنتشرت مقولة الذلك (ن ان وزماية يف كل مكلشرعاحل املصاب استعيكفي إلامرن مبي اإلسالم

ة احليات الامي يشمل كل جمسالإلالشرعن اكاملو.)لغربااخذ مألذين يالة العداولطبيعي انون القاأمبدي اإلسالمالشرعهللا ويرفض ا
صبحت عليهم مسؤولية أن أبة اغرلة ومشكلة مستجدة فالايف كل مسشرعالم احكأج استخراملنوط م اء هم الفقهان البشرية ، وكا

يف العلياحملكمة اضي ابقإالرن ذلك ان يقأميكن لغربيني والانون القال اة ورجاللقضان بكثري مان يفوقئالاثري ونفوذ هأيل تالتاكربى وب
محد بن حنبل ان مع اكاد ،مثلماضطهالالسجن وام برخيهادت خطورة دورهم لتعرضهم بدورهم للخطر، ولذلك حفل تأو.اريكأم

ط ، وقيل السيابو حنيفة وضرب بأن ، وسجن معه كثريون ،ومن قبل عذب القراملعتزلة خبلق اأيط لرفضه رالسياحيث سجن وضرب ب
ء العلمان بلعشريالقرن اين ونفي ، وحفلافغألاضطهد ابن تيمية والبيت وسجن اهل أيده أيتسيني والعبارضتهالسجن ملعات يف انه ما
.)2("جريناملهاملعتقلني واملضطهدين وا

ن أقيل اوهلذ.ر ازدهالالرقي وايل التالة وبالعدام وحتقيق النظامة اقإتمع والتشريع ودوره يف امهية أحل الصالسلف القد عرف 
نت مسلمة ، وكل اكناملة والظالدولة افرة ويذل انت كان كادلة والعالدولة اهللا يعز ان اله والم مؤذن بزولظان ان والعمراس اسألعدل ا

.يةواهلاىل اتمع الذي قد يؤدي باطئ واخلالتشريع امن مغبة ملفكروناحيح حيث حذر بتشريع صالإتى أذلك لن يت
السياسية تتصدره من قوانني لتنظيم اتمع يف خمتلف ااالإن دور السلطة التشريعية يف اتمع يتجلى من خالل ما

ومن هنا يربز دورها من حيث حتقيق األمن واالستقرار عن طريق تنظيم اتمع تنظيم حمكم ....واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
نون القان ابن الدكتور هوفماأن القوانني خمتلفة يف كال املنظومتني حيث عن اتمع الغريب جند ي اإلسالمونظرا الختالف اتمع .

:بني الغرب يف تفريقهانني ايشبه قوالي سالماإل
.لعرفات وادالعالة والعدانون ، القا-
.ص اخلانون القام والعانون القا-
ملدينانون القائي واجلنانون القا-.سيايلسانون القاواإلجراءاتنون اق-
.).3("ينملدانون القانب واجألانون احلروب ،قات واعالصرانون اق-
ليت حتكم امللزمة اردة وامة والعانونية القاعد القوار اصدإحق اهلأيلتشريع احق اليت هلالسلطة التشريعية هي السلطة ان اوعليه ف

ة من قبل ة منتخببيالس نيالدور جماالدولة ويقوم ذاخل ادرية اعتبالانونية القالشخصية االيت هلات املؤسساوعةاجلماو األفرادت اتصرف
خرى ألس وام اخذ بنظأك دول تاوهنلذين ميثلونه اب النواءسطة هؤالانه حيكم نفسه بنفسه بوال الذي يقاشعب لالشعب تنوب عن ا
مة وجملس العاجلمعية اواألمةلشعب وجملس اجملس أون الربملاك من يطلق عليه الس فهناات لتك التسميالسني وتعددت ام اخذ بنظأت
ت السلطابني خمتلف اقتهويف عالااحيختتلف من حيث صالاكملتعينياب وانتخالابني ات ويتنوع تشكيلهالتسمياخل من ا...خ لشيوا

109. بق صامرجع س،ناهوفم)1(
112.،صاملرجع نفسه )2(
110.ص،املرجع نفسه).3(
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ت اهليئالس واالشورى للتعبري عن تلك امصطلح ي اإلسالمسي السيالفكر اجند يف و.خر آىل اسي ام سياخرى ومن نظأىل ادولة من 
فهمي هويد حيث األستاذحظة مالاليه هنإرة اشإلاجتدر الدولة ومالشعب واليت تتعلق باخلطرية وات ارالقرااهاتخذ على مستوليت تا
" هو العصري هلالتعريف ان اعهم فاتبإمر مث ألايف أيلراهل أكرة امذ" األشورى بالسلف قد عرف ان بعض اكاذإ"نه اىل ار اشأ
.)1(" مة مة لألالعالشؤون ان من ار يف كل شالقراموضوع ملختصني يف اء ارأت يف ضوء ارالقراذ اختا

جبة على الشورى فهي واابينماجبة وغري ملزمة ملن طلبهاليست واأ) رة استشالا(ىل وألان ألشورى يف ارة عن استشالامييز اوم
لشورى ان أسية السيات ادبيألاتؤكد الشورى وهناهل أر الفة قراميكن له خمخلطرية وهي ملزمة له حيث الاايالقضاكم يف بعض احلا

ة لصالالرسول عليه اليت تلزم ات ايآلالعديد من اك اوهناميتهالزإمن ابل وجودهايل فهي تستمد قوالتامل تكن ملزمة وباذإتفقد معناها 
تفقتم على امر وأرتكم يف واشنين لوإيب بكر وعمر م ذلك  يف قوله أللسالاة واللصالرسول عليه اكد  أوقد بهاصحأرة وام مشلسالاو
.ملسالاة ولصالالرسول عليه اة الشورى بعد وفاهللا عليهم بان ابة رضوالصحالتزم االكم كملفا اكنت خماحد ملاوأير

يف أيلراهل أهم لونوفاألد ، اجتهالاهل ألشورى واهل أحظته بني جيب مالاك فرقان هنأ"ليؤكدفهمي هويد األستاذويضيف 
امأمر مفروغ منه ، أ-ان وجدوإ–ملسلمني فيهم افة ومن مث فتمثيل غري اته وملله كارائحه وتياتمع بشراان ميثلوألذين ينبغي ااألمة

جب افيهم واإلسالملتشريع ،ولذلك فشرط انون والقاس اسألشريعة هي ان أية حيث يفترض الشرعاألحكامط استنباد يف اجتهالاهل أ
ء العلمار اىل فكرة هيئة كباقرب اد فهم هيئة علمية اجتهالاهل أايب ،بينمالنيالس الذين يضمهم الشورى هم اهل أن أن البيا،وغين عن 

.على ألاي اإلسالملس اأوية اإلسالملبحوث اجممع أو
اإلسالميف صدر انشرخيي التسمية تعرب عن مفهوم تالعقد ،وتلك احلل واهل ألشورى باهل أملسلمني على تسمية اء ادرج فقه
ئف الوظاط م من اسم من ينالاان يسمى ذأزم ىل ، وليس بالوألاية اإلسالملدولة اسيس ألنبوية وتاهلجرة انتيجة ظروف 

ت نفر اصاختصالائف والوظان يقوم ذه إجب الواىل ولكن وألاية اإلسالملدولة العقد يف احلل واهل أبان منوطاكات ماصاختصالاو
)2(".جب الواام ذاة للقييالكفالقدرة وات اليه من ضرورإحد منهم الواج احيتام–ن ازمأويف كل جمتمع –يؤهلهم لذلك ةاألممن 

رخيية التاحلقيقة اايؤكد لنالغربية مماملنظومة اية عن اإلسالملفكرية املنظومة اية تعرب عن متيز اإلسالمت املصطلحات والتسميان هذه إ
ت اتمعاصل يف ألان تطبق بصورة طبق أميكن لغربية الاذج النمان أيفيد الغريب مماتمع اعن ي اإلسالمتمع امتيز ملتمثلة يف او

ي اإلسالمإمكانية االقتباس يف  بعض التجارب الغربية اليت تكون مالئمة للمجتمع مينع  من ية لكن ذلك الاإلسالم
ن مهمة التشريع هنا أكما نؤكد.وهذا ال يعين الفصل اجلامد ة يئاقضية وتنفيذية وت تشريعاث سلطىل ثالالسلطة اتقسيم إن

صيل وإذا كانت السلطة التشريعية هي صاحبة االختصاص األ.ختصاص السلطة التشريعية فقط يف هذا املبحث ليست من اموضوع حبثنا
ن هناك حكومات عربية تتوىل مهمة التشريع ات ومراسيم كما أتمع يف صورة قرارنع من أن تشرع السلطة التنفيذية للمجميلكن هذا ال

لتشريعي غري الس ان ن يكوأان منهاحيألالتشريع يف بعض ام بالقياجلمهورية اتري ختول رئيس الدسان أاكمجبانب السلطة التشريعية 
قوة ات هلاران يصدر قران وذلك بالربملاد انعقااتبني دورالتشريع مالدولة بان يقوم رئيس أأوب اسبألاسبب من يألعطالمأوئم اق
لسلطة ااصة حتددهانني ويكون ذلك بشروط خالقوار اصدإلتشريعية يف السلطة امن قبل الدولة مفوضايكون رئيس أونون القا
.لتشريعيةا

لقوة اب خمتلفة من حيث تالدولة له مرالتشريع يف ائح، حيث يكون اللوانني ، القوالدستور ،التدرج هي التشريع بادر اومص
ئح وهي اللوااويليه)األمةجملس أون الربملاك(لتشريعية السلطة اصل عن ألاليت تصدر يف انني القواالقمة ويليهالدستورية يف اعد القواف"

34.بق، صاسد ،مرجعامح)1(
34املرجع نفسه ،)2(
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ىل انونية يؤدي القاد عالقوالتدرج بني ااوهذ)1(."صاختصانون من القالدستور وااخيوهلالتنفيذية يف حدود مالسلطة ات تصدر من اراقر
ن يصدر تشريع أن نتصور أميكن ملشروعية ،فالاألتحقيق مبد. )لدستورا(العليانونية القاعدة القابالدنيانونية القاعدة القاوجوب تقيد 

. صالأايعترب تشريعالنه ن يطبق ،ألأجيب لك بعدم دستوريته والاويعرب عن ذغيا الايعترب تشريعاهذ،والعليالف للهيئة اخمامن هيئة دني
مرِ ألْالي أولرسولَ وااطيعوأللَّه وااطيعوأامنوالَّذين ااهأيي'' :ىل ايف قوله تعي اإلسالملتشريع التدرج يف ااحظ هذنالاكم

كُمنرعدلة ألاء حيددون الفقهاحيث جند )2(..."مدر اترتيب مصان بيناسبق واكم...س القياد واجتهالامث .لسنةان مث  القراية بالش
.األحكامأدلة أوية الشرعدلة ألاي اإلسالمح صطالالاليت يطلق عليه يف او.ي اإلسالملتشريع ا

ئح اللواىل اين الربملالتشريع اىل الدستوري انون القانني من القواوتدرج . ية الشرعأنون يعرف مببداحلديثة للقالدولة اوخضوع 
لدولة امييز اوم. على الف تشريع ان خيأدىن اميكن لتشريع ملشروعية حيث الاالتدرج مبباالتنفيذية يعرف هذاسيم املرات وارالقراو

: يلي املشروعية يف ماأية ومبدالشرعأمبدومتيز األدبيات القانونية .لسنة ان والقراختضع لتشرع مرتل يتمثل يف اإية يف اإلسالم
لشعب امن السلطة تستمد سلطتهان أل مظهر لذلك يتمثل يف أونون والدولة للقامثل يف خضوع يت: ية الشرعأمبد-

.خترج عنه نون وتعمل يف ضله والالقان تلتزم باو
ن الأيستوجب انونية مماعلى هيئة قألدستور كوثيقة انني حيث يعترب القوام تدرج احترايتمثل يف : ملشروعية اأمبد-

.ت اتصدره من تشريعالتنفيذية يف ماريعية ولتشالسلطة الفه اخت
سة السيامر مبقتضى ألالو أواليت يضعهاعد القوالة على نني للدالالقواتعبري استعملواء قد العلمان أنون، جند القاوالشرعوللتمييز بني "
ل واحان نستنتج من ذلك كمأجيوز الخل وا..ب وسنة اخرى من كتألاية الشرعدلة ألاليت وردت يف اعد القواعن اهلاية متييزالشرع
: بع الساب الباوقد خصص )3("يةاإلسالملشريعة امن أيتجزالانني تعترب جزءالقوان هذه لدولة الالدين عن ان يفصل أنيني العلمابعض 

لذي حيتوي على ازهر ألاة بلدستورياث احبألاغته جلنة الذي صا)4(ي اإلسالملدستور امن مشروع .نني القوابة وسن الرقالشورى وا
:ية تآلات اصاختصالارس اجملس للشورى مييكون للدولة : 83دة املاء يف احيث جدة مفصلة ام93

.يةاإلسالملشريعة ام احكأرض مع ايتعالانني مبالقواسن -1
.مياخلتااالسنوية للدولة وحسازنة املواد اعتما-2
.لتنفيذيةالسلطة ال اعمأبة على الرقارسة امم-3
.ء اقتضالاعند اثقة منهلاوسحب اهلاعمأرة عن الوزاتقرير مسؤولية -4

ركة الشورى على وجه يكفل مشاس من اسألعضوية ، وذلك على اوشروط ثه احدإب وطريقة انتخالانون شروط القاحيدد : 84دة ام
..خلية ائحة دلس الالية ،ويضع املاحية النالس من اء اعضأملة اه ، وكذلك كيفية معأيء رابدإلسمعة يف اقل حسن الغ عاكل ب

مع ادية وغريهاقتصالاعية واجتمالاسية والسيات الااتمع يف انني لتنظيم شؤون القوالتشريعية تصدر السلطة انت اكاذإ
رس الشعب ميان ألشعب  فكاطة سامنتخبون بو) ن الربملا(لتشريعية السلطة اء  اعضأن الدستور، فااليت يقررهاعد القوام بالتزالاة اعامر
حد يسمى التشريعية جملس والسلطة ارس امي"92دة املا1989ئراجلزاحظ يف دستور نالاشرة وهنالتشريعي بطريقة غري مباص اختصالا
اكن هلذميفال. لدستوراعلى منه هي التشريع من سلطة ات احيلوطين  يستمد صالالشعيب الس ان افوعليه".لوطينالشعيب الس ا
تقرر 98دة املايف 1996لدستوري التعديل اجند يف اعلى هيئة تشريعية بينمألدستور كاهو مقرر يف الف مانني ختان يشرع قوألس ا

.لسني  ام انظ

236.ص،بق امرجع س، صويف)1(
59:ة يآلا،ء النسا)2(
)69-68( .ص.بق ،صامرجع س،شريف)3(
)133–132( . ص. بق ،صارجع سجرب ، م)4(
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لسلطة اخرى كأت ايف ذلك هيئاركهالتشريعية فقط حيث قد يشات اهليئاص اختصالتشريع ليس من ان أابقاسابيناوكم
ال تنحصر أيخر أت اصاختصاان هلالتشريع فقط فاختتص بلتشريعية الالسلطة ان أمن جهة أخرى نؤكد اننإئية ،فالقضايذية ولتنفا

لدولة انية افقة على ميزاملوالدولة والية اقبة مالية وهي مرامخرى فهي تقوم بوظيفة أم اتقوم مبهاإف" لتشريع فقط ايف لس اامهمة تلك 
يف سبيل ذلك توجيه اوهلام التزالانني والقوايف تنفيذ لتنفيذية السلطة اقبة التشريعية مراللسلطة اكم.طنني املوائب على الضراوفرض 

نية حتميهم انة برملالتشريعية حبصالسلطة اء اعضأم ولذلك يتمتع استجوااهلم بلارال وزام يف جماهلم وتصرفاعمأرة عن اسئلة للوزألا
.)1("التشريعي عليهالس افق اواذإالإئية ات جناءاجرإة أيمنهم أيتتخذ ضد لتنفيذية ،فالالسلطة اش م ن تبطأمن 

لدول التشريع يف بعض انه مت ات لدرجة احيلصالاخري مطلق ألاان هذألوضعي يف التشريع اعن ي اإلسالملتشريع امييز اوم
الواإلسالميف احمرمابينهم جند هذايف ماجووان يتزأل احيث ميكن للرجيعرف بزواج املثل وهو ما حدامن جنس والزواجلغربية ا

:يكون على قسمنياإلسالميف لتشريعاهلية فابط امقيد بضوي اإلسالملتشريع ان أيفيد الك ممايبيح ذان نتصور تشريعأميكن 
.صول ألاوهو ) لسنةان والقرا(ىل انه وتعاهللا سبحاتشريع سن من عند "-1
.)2("ب ظرفية وبيئية اسبألعدة اوخيتلف فيه) لفروع ا(هلي الالتشريع امن نصوص اطاستنباتهدون اتشريع سنه -2

لشريعة اء ات بعض علمابانونية يف كتاسية وقاىل سياية الشرعاألحكامجند جذور تقسيم "حيث أخرىت اتصنيفوهناك 
ية الشرعسة السياحلكمية يف الطرق ابه اجلوزية يف كتابن قيم امييز حيث بن خلدوناجلوزية وابن قيم اهم ملتقدمني ويف مقدمتاسة السياو

األحكام(ية الشرعدر املصاشرة من املستنبطة مبااألحكامىل بوألاسية وذلك بتخصيص السيااألحكامئرة الفقهية ودااألحكامئرة ابني د
بن خلدون املثل يعمد اوبم للشريعة العاطارإلاقعة ضمن الوامة والعاملصلحة ات اراعتبائمة على القااألحكامنية على الثاق طالإو) لكليةا
مة العاملصلحة امر يتمثل يف حتقيق أمرين أبن خلدون بني اميز و...لعقلية اسية السيااألحكامئرة اية ودالشرعاألحكامئرة التمييز بني داىل ا

األحكاملنص واملستنبطة من ااألحكامجلوزية بني اقيم بناضل افاسي فكمالسيام النظايتعلق مبصلحة ايف مينالثامر ألاملؤمنني واجلميع 
ملستندة ااألحكامىل شرع مرتل واملستندة ااألحكامضل بني النهج نفسه ففاع اتبإىل ابن خلدون امة عمد العاملصلحة املنوطة باسية السيا
ن من اصة للسلطاخلاملصلحة امة من جهة ومة لألالعاملصلحة اسة عقلية باىل سياملستندة ااألحكامن بن خلدواسة عقلية ويربط اىل سيا

.)3("نية اجهة ث
ملستنبطة ااألحكامسة والسياىل املستندة ااألحكامضلة بني املفاب وعدم وضوح اضطرارغم "نه افهمي هويد األستاذيؤكد 

قة لعالالة اية ملساإلسالمسية السيات اسالدراىل تعرض ان ابقني يشريالسالني املثان املتقدمني فاسة السيالشريعة واء الشريعة عند علمامن 
ل اعمأيف ادرهاليت ظهرت بواسية السياسية وغري السياية الشرعاألحكامضلة بني املفامهية أىل ااونظر.األحكاملنوعني من ابني هذين 

54. بق ،صامني ، مرجع سأحممدأمحد)1(
72.صبق ،اشريف ، مرجع س)2(
)132- 131( .ص.ص،مرجع سابق، محاد)3(
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.)1("لدولةات املنوطة مبؤسسالتشريعية املية لعاإطارملتقدمني وذلك لتحديد ا
امدونمفصالانوناقالشرعم احكأملسلمني على جعل كل احد من امل جيرؤ نهاىل انونية القاسية والسيات ادبيألاوتشري كل 

األحكامجتميع ملسلمون عن وعي انون القاء اريث ، ويتجنب علماملواق ولطالاج والزواصة باخلالشخصية ال احوألال ايف جمإال
صفة اصيل ، حىت يكون هلاتتطرق للتفمة الاعد كلية عالشريعة هي قوام احكأأكثرمت ادامادة تقنينهاعإ، مث ائية وتقنينهالقضا
نة زمألام حبكم  تغري الدوات والثبايكون له ميزة ن فالاملكان والزمات مرتبطة بالاعلى حاءانني بنالقواوسن .ن اومكانام زمالدوا
ر اصدإيف اد عليهاستنالالرجوع  وائية ميكن ابق قضائية وتدوينه لتصبح  سوالقضااألحكامدرة لتقنني ات نالوامكنة وقد جرت حمألاو

ف ب خالالوهاوقد ذهب عبد ")2("هلنديةاى والفتالعدلية ، ااألحكامجملة " ت نذكر الواحملاة ومن بني تلك املشاايالقضايف األحكام
:ن اله معنياإلسالملتشريع يف ان إىل ا
ائل وذنصبه من دالامقر عليه رسوله واانه ومانزله يف قراامبأبتدانه اهللا فهو سبحإالليس اإلسالميف اوهذأد شرع مبتداجيإ–ا
.هللاإالتشريع ملعىن الا

ؤهم ابته مث خلفاء صحاؤه من علماعليه وسلم خلفهللاهللا صلى اه بعد رسول لذي توالاهو ائمة فهذان حكم تقتضيه شريعة قابي–ب 
اوترتيب.لسنةان والقرامن نصوص األحكاماستمدواامنإوأمبتداماحكأاء مل يشرعوتهدين فهؤالااألئمةبعيهم من ابعني وتالتاء امن فقه
اتعدووسلطتهم الالفتياهل أتهدون وااهيتوالاإلسالملتشريعية يف السلطة ان إىل اف ب خالالوهالشيخ عبد اسبق ذهب اعلى م
:أمرين

.لذي يدل عليه احلكم ان افيه نص فعملهم تفهم وبيامإىللنسبة اب-1
.د اجتهالاسطة اط حكمه بواستنبافيه نص واسه على مافيه فعملهم قيصماال نإىللنسبة اب-2

اإمنواألمةب انتخاأوون تولية خليفة لتشريع داسلطة اكتسبواء الفقهاء ن هؤالأء ،حيث الفقهاء ىل هؤالالرجوع املسلمون ارث اتو
.)3(اذاألمةأكثرعترفت هلم السنة وان والقرابه من علم بازوامتاامباكتسبوها

ن مفهوم أاكم.لوضعية اسية ايلسالنظم اهو معمول به يف خمتلف امع ماجوهريافختالاية خيتلف اإلسالملدولة التشريع يف اإن
ل اتزحيث ال.يني اإلسالمملفكرين اته خمتلف فيه من قبل الهلي وحدوده وجماإلالتشريع اقته بوعالي اإلسالمسي السيالفكر التشريع يف ا
س اسأعلى بوزيد فهمي امصطفى بق من قبل السالتقسيم اينتقد طارإلااويف هذاطر حتددهاية تبحث عن اإلسالملتشريعية املنظومة ا
اتصورناذإف.لتشريع امنه على الفتيالة على لدالاقرب يف اين الثاملعين او.اية كلهوالسمالة الرسالة على لدالاقرب يف ال وألاملعىن ا"ن أ
:هأيمثلة تؤيد رأتهدون ويذكر عدة اإال ه يتوالنه الافاوحدمهنيملعنياقتصر على هذين التشريع وقد ا

لبلد ااهدة مع هذاهل نعقد مع: اط منهارت بعد ذلك عدة نقال ،ثت حالاهداملعان عقد أافتيلاهل أتهدون واضح أواذإف–1
ي تكون مهمتهم قد الشرعحلكم اابينونأم بعد إف... خرى ؟ أاشروطام نضع فيهألشروط اخذ ذه نأك وهل امع ذام نعقدهأ
.اعد تشريعية حتسمهاقوىلاجة اط يف حالنقانتهت وتصبح هذه ا

سلحة ملاتالقواواهلات ورجامعاجلاملنظمة لشؤون اعد القواوضع أوم العاع القطالدولة واطنني يف املوالنسبة لتنظيم شؤون اب–2
لتنظيم ؟وكيف حتدد احة ولكن كيف يكون ابإلاهو اي فيهالشرعحلكم اواألموريبيح تنظيم هذه اإلسالمف.اوجنودهاطهاوضب

الفتياهل أتهدين واص اختصاتدخل يف الاوغريهاألمورت ؟كل هذه املرتباديب ؟ وكيف حتدد ألتايكون ت ؟ وكيف الترقيا
.يق للتشريعلدقاملعىن اهو اوهذامهعد تنظاج لقواوهي حتت...وحدهم 

لث بغري شك انه يوجد معىن ثاف للتشريع فب خالالوهالشيخ عبد االلذين ذكرمهاملعنيني انب انه جباىل ابوزيد فهمي انتهى مصطفى او
:ثةمور ثالأحد ايكون ي اإلسالملتشريع املقصود بان النحو فااوعلى هذ. لتشريع املوضحة لكلمة اين املعادق أ

133.ص،مرجع سابق، محاد)1(
112. ص،بق اجع سرن ،ماهوفم)2(
)59–58( .ص. بق ،صامني ، مرجع سأحممدأمحد)3(
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..)1("ة احليات الاملنظمة لشىت جماعد القواوضع -ئمة ان حكم تقتضيه شريعة قابي-.هللاإاليكون الوهوأد شرع مبتداأجي
اكم ممادنيدرى بشؤون انتم ال هلم النخيل قاجلة اسؤل عن كيفية معام مللسالاة ولصالالرسول عليه ان أه اجتالاايؤكد هذاوم
ة لصالالرسول عليه ااعرب عليهاحلرب كماملكيدة واأوالدنيان وتدخل يف شؤمورا أي والشرعطارإلاتدخل يف امورأك ان هنأيؤكد 

ملنظمة للمجتمع ات التشريعاصول أىل وضع انه وتعاسبح–هللا ان أية اإلسالمحلكومة اب اودودي يف كتملاعلى ألابو أكد أام وهلذلسالاو
بت الثواصول هي ألان أحيث اإلسالميف لتشريع اق ايعرف بنطامالبشر  وهذام امإلتشريع اب اوجل مل يقلق بعزهللاولكن ي اإلسالم

.صولألاإطارت  يف التغريان ختضع لتشريع يتغري بتغري أت جيب امن تغرياهاعداموتمع ان واملكان والزماتتغري بتغري ليت الا
.لةلدالاية لة ونصوص ظنلدالانصوص قطعية بني نوعني من النصوص من حيث داللتها فهناك الي اإلسالمالفقه إطارمنيز يف اكم

م الصياة والزكاة ولصالامرة بآلالنصوص الة لتفسري كدالاخر للفهم وآاحتتمل وجهوهي نصوص ال: لة لدالالنصوص قطعية ا-"
.قليلالة عددهلدالالنصوص قطعية احلج واو

نه يدل الة على لدالاين ظاء نصالعلمابعض فقد يفهماوتفسريهامن معىن يف فهمهأكثروهي نصوص حتمل : لة لدالانية ظلنصوص ا-
هة الكرامن أكثرلته يرون يف دالخرون الآلاحلرمة وان يدل على أعلى أوب احبستالاخرين يدل على آلاأييف رهولوجوب واعلى 

)2(

لية على اشكإلا، تطرح اومن هنزمة منهج  ألتشريع  هي ايف ي اإلسالمسي ايلسالفكر ازمة  أن أاليه هنإرة اشإلاجتدر اوم
وميثل :لتقليدي التصور ا-ا)3("حلديثالتصور اولتقليديالتصورا":تصورينل من خالي اإلسالمملنظور التشريعية يف السلطة امستوى 

ته أه بطبيعة نشالذي ورثنالفقه اصول أمنهج ''ن ابي اإلسالملفكر ابه جتديد ايب يف كتالترالدكتور حسن ايرى اخروية، وهنألالرتعة ا
ليوم ااجتنايفي حبالاليت جعلته ضيقالضبط والة حنو املياوفظةاحملاية اإلسالملرتعة الصوري باملنطق اثره بأبتمة والعاة احلياقع اعن وابعيد
.)4(صرةاملعاة احليايستوعب حركة وال
ىل جتديد ايب الترالعقلي، حيث يدعو حسن النظر اس اسألدنيوي وهو منهج يقوم على الغييب بالتفسري امزج " : حلديثالتصور ا"-ب

ء اللوفاسبامل يعد منةياهلدالذي نلتمس فيه التقليدي اصول ألان علم أمن اقنطالا"عقالوايعرف بفقه اج مانتإلي اإلسالملفقه اصول أ
لبحث االيهإن يتوجه اليت كالفقهية اايالقضابل بطبيعة افيهاليت نشارخيية التالظروف اثر أنه مطبوع بء ألالوفاصرة حق املعااجتناحب
.)5("لفقهي ا

قة عالامأي؟ ابناصاخاجديداء لنؤسس فقهالقدماء الفقهال به اقاز كل موانتجهل الذي يطرح نفسه هنال السؤاولكن 
ائه ولنانشإلفضل يف اهلم هلهألامنسوباميسالإافقهالإسلف منه اليس م"نه  ايب علىالترايؤكد حسن اضي ؟وهناملاضر باحلالفقه ا

61بق ،صا، مرجع سمنيأحممدأمحد)1(
62.،صاملرجع نفسه  )2(
بتصرف 223.ص )هـ1399،ملسريةار اد: بو ظيبأ(ة لطبيعاو نساناإلولغيب انية جدلية الثاميةسالإلاملية العا،ج محد اسم حالقابو أحممد )3(
73.بق صا، مرجع ساإلسالمي جتديد الفكر .،يب التراحسن )4(
67.، صاملرجع نفسه )5(
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.)1(وتتقدمملسلمنيان قرون واتتعاذليه وهكإايفهضة نوالبعانفسنالء عليه لنلتمس فضالالبنار به واعتبالا
على ظ الة للحفاصألاسم اجلمود باة اني دعظفاحملانيملسلمابعض اليت يضيفهاسة القدالة ان يرتع هأد ارألدكتور ان اوعليه ف

اوهن.لعلمية من جديداحلركة اع لبعث اتبإلالتقليد والتحرر من قيود اجل العلمية من الروح اث ليبعث فيهم التراهو قدمي من اكل م
تمع ودون تقيد مبذهب احل العصر ومصايتفق مع روح اية مباإلسالمهب املذاء مجيع استقصاباألحكامىل تقنني مجيع اجند من يدعو 

.لتشريعية السلطة ام من قبل الزإية صفة الشرعماحكلأليعطي امامعني وهذ
ية على اإلسالملشريعة انية قدرة امكإصرة نبعد شبهة عدم املعالفقهي واث الترالدمج بني ااهذنه عن طريقانعتقد اننإاكم

عن ء كل تغيري جديد فضالازإىل قلق شديد التجديد وتؤدي ات ان تتفتح ملقتضيأىب ألتقليد تان قضية إ"ذلك.صر املعاقع الواب استيعا
ان نستويل عليهإاجبنان وافالدى غرينامنهاشيئانأيهللا ولو رادة اخلقت لعبالهة كاحليات انامكإن إويغفلون عن .. جلديد املعىن ا

لغرب اقد يبتكره ادة من كل ماستفالاليوم املسلمني ان امكإنه باوعليه، ف)2("نت مستخدمة ملعصيتهان كألق بعد اخلادة العبالنسخره
سلوب للتشريع مع أنية كالربملااألنظمةخذ بألاومنه ميكن نون اوقداقتصاسة والعلمية من سيالفروع اهج يف خمتلف امن طرق ومن

ع امجإن يضع ولو بأل احوألال من احأيلتشريعي يف ااجيوز لسهملسلمة الالدولة اف."جهزةألانية وضع حدود شرعية هلذه امكإ
:لية التاط النقالتشريعي يف الس اي حيصر وظيفة ملودوداجند طارإلااويف هذ.)3("هللا وسنة رسوله اب الف كتاخيانونائه كلهم قاعضأ

عد القوان يضع أهللا ورسوله فله اطعة عن القاضحة الوااألحكامن يغري يف ألتشريعي اجيوز للمجلس ن الان كانه وا-1''
.Rules and regulationاألحكامئح لتنفيذ هذه اللواو

ت يالأولتاأيلتشريعي لريى الس اىل االإايرجع فيهت عديدة اليالأوتهللا ورسوله ام احكأاليت حتتمل فيهااألمورنإ-2
خبني الناءة الة تتعلق بكفامساو لكنه..لعلم اب اربأل من اعلى رجلس مشتمالان يكون ألغرض، اابد، و هلذنون، فالاللقاوفق

.رهماختياوحسن 
نصب عينه عالاجلديدة جانني القواان يضع فيهألتشريعي امجلسللفلشريعة ام يف احكأاليت مل يرد فيهااألمورامأو -3

.مة العالدينية ادئ املبا
س النامصلحة (التشريع فيهاحق اهللا قد خولنان أصولية فمعىن ذلك أعد اعن شرع قوااليت مل ترد يف شااألمورامأو -4

.حافهو مباورظن كل شيء ليس حمأعدة يف ذلك القاف)
.)")4تهدين اء ارأشدين والراء اخللفالرسول وعمل امن سنة اربعة نعلمهألاد عالقوافهذه 

ن هذه أ، غري ازهوان يتجأميكن بتة الاصول ثأمقيد بي اإلسالمملنظور املشرع يف ان أاربعة يبدو لنألاعد القوال هذه و من خال
بل اقاضأيد اجتهاحلقيقة املذكورة هي يف اعد القوان هذه أاكم.داجتهسع لالال واىل جمالطريق الية ترسم له أوعد ابة قواصول هي مبثألا

د اجتهالاهل أن يكون من أبد ن من يقوم به الالتشريع فالة مهمة يف اد مساجتهالان اكاذإو.ملتهأليت الظروف ابتغري فةاضإلاوللتغيري 
:فاصأوثة م ثالملودودي جيعل هلان أجند العقد و هلذاحلل واهل أن يطلق عليهم اوقد ك

.امعة لشروطهاجلالة العدا-1"
.ملعتربة الشروط امة على امإلاىل معرفة من يستحق الذي يتوصل به العلم ا-2
)1("قومأحل املصاصلح وبتدبري أمة امإلر من هو لاختياىل ان املؤدياحلكمة اوأيلرا-3

200.،صبقا، مرجع ساإلسالمي لفكر اجتديد .،يب التراحسن )1(
200.املرجع نفسه ص)2(
32.، مرجع سابق  صإلسالمياتدوين الدستور ، ملودوديا)3(
263.بق ص ا، مرجع سو هديهمسالإلانظرية ، ملودوديا)4(
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لوظيفة ات عديدة ملن يتوىل هذه اصفاء شروط وموالعلماد حدد فقي اإلسالمسي السيالفكر التشريعية يف السلطة امهية ألاونظر
لتشريعية يف السلطة ان مرتلة أيفيد امم" سة الرئا"فة خلالاملن يتوىل منصب الشروط نفسهاتمع وتعترب هذه النسبة للدولة واخلطرية با
تقوم التشريع يف ماىل التنفيذية تستند السلطة انأمن حيث مهيةأأكثراأن مل نقل إلتنفيذية ازية للسلطة اموي اإلسالمسي السيالفكر ا

:ىل صنفني الشروط اء هذه العلماوقد قسم . ل اعمأبه من 
.حلريةا3لعقل البلوغ وا2اإلسالم1: مة وهي العالشروط ا-أ

حلكمة اوأيرال6لعلم ا5صلح ألار اختيا4لة العدا3واإلرادةلقدرة ا2واألمانةلقوة ا1صة وهي اخلالشروط ا-ب
:ء ارأث ىل ثالالة وتنقسم املساء يف هذه ارآلاية فقد تعددت اإلسالملدولة التشريع يف ال ار رجاختياعن كيفية امأ

.لتعيني ام اخذ بنظألايرى –لواألأيلرا"
.ب انتخالام اخذ بنظألايرى –ين الثاأيالر
ملزج بني ايتم اخله وهكذاء بداويتم تعيني خربالس منتخبان يكون اك: ب انتخالالتعيني وام اخذ بنظألايرى –لث الثاأيالر
)2(."ب انتخالالتعيني وا

زعتم يف شيءاتنفإن مر منكم ألايل أولرسول وااطيعوأهللا وااطيعوأامنوآلذين ااهأيي":لكرمية اة يآلايفسر ك من ان هنأاكم
لذين يرجع اء  الزعماء والرؤسائر اجلند وساء اء ورؤسالعلمام واحلكاء وامرألا"... م مر هألايل أون أعلى )3("لرسول اهللا واىل افردوه 

:ف وهماصنأربعة أىل امر  ألالو أوحيث مت تصنيف مة العاحل املصات واجاحلاس يف انلاليهم إ
.لدين اء يف العلماء والفقهامر هم ألالو أو-1
.ء العلماواألمراءهم األمرلوأو-2
.)")4تهدين ا"لعقد احلل واأهلهم األمرلوأو-3

لعلم املرتلة من املرتبة واص  يف هذه اشخأك ادرإلصعب انه من اكد ألعقد يتاحلل واهل أملطلوبة يف الشروط احث يف البانإ
ئط اعن شرثالس يتحدثون مالنان أ''د حيث يقول اجتهالالغة يف شروط املبايب يستنكر الترالدكتور حسن اجند ن العفة وهلذار والوقاو
تعلمون ليست اد كماجتهالائط اس ولكن شرالناحد من اان جيمعهأاحىت يبدو بعيدادهاويشتطون يف تقدير مرالغون فيهاد ويباجتهالا

ن نرقي من تلك أىل الضرورة اب..لفقه وختلفه اعلى عصر نشكو فيه جتميد انفسنأان وجدناف...ت نسبية اهي تقديرامنإواحدود
)5(هليةألائط ان نرقي شراحلدود واك ن نضيق تلألفوضى ينبغي ااخر حىت خشينآد يف عصر اجتهالاتسع ان او..تهد اهليةألئطالشرا

قع الوان ينطلق من أل واقع بل حيالواعلى النصوص ونفرضهاخذ أن نأيب يرفض التران أهج من حيث املناف ختالاايتجلى لناومن هن
األمورصل يف ألان التعسري والتيسري الالذي يفيد املعىن االيت تؤكد هذاديث احألات وايآلالعديد من اك اهنن أاكمالشرعىل اليصل 

... ''م لسالاة ولصالالرسول عليه امن قول اقنطالالدين التشدد يف الغلو وامن الشرعحذر اكمالشرعقد حرمه امإال حة ابإلا
اأيوو ي اكُمف لُوينِالْغإفَلدمكَاان نم لَكاه لَكُمي انَ قَبف لُوينِ الْغ6(''لد(.

31: بق ،صامرجع س،هللا اب اج)1(
58. ص. بق ،صامني ، مرجع سأحممدأمحد)2(
59ة يآلاء النسا)3(
89.بق ،صامني ، مرجع سأحممدأمحد)4(
)60- 59(. ص.بق صارجع سم، اإلسالمي جتديد الفكر ،يب التراحسن )5(
لسندي اشية السيوطي و حالدين ال فظ جالاحلامس وهو بشرح اخلاجلزء الث ، الثالد اي، ئالنساسنن ،) ن شعيب بن علي بن حبرلرمحن بابو عبد أمحد ا(النسائي)6(

268.حلصى  صاط التقاب احلج ، باسك اب مناكت
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حلسنة اىل السيئة الوضعية اية من اإلسالمت اتمعان تنطلق بأل واجتية حتاسترإيب نظرة الترالدكتور حسن اتعترب نظرة اومن هن
نة امأمر ألاخري بترك ألايب يف التراقعية اتتجلى واكم)1("ية هلألائط انرقي شر''خري ألاحسن بطريقة منطقية حيث يقول يف ألامث 

يب التراايلجاوهن)2(" حلكماملسلمني هو الرمسية فجمهور ات ملؤهالاتكن املفكرين ومهمايس تقومي يافهم مقاعرأباليتخذو''للمسلمني 
.امعيناك دليل قطعي يفيد حكمايكون هنحيث الأوة رضاملتعالعلمية ادلة ألاي واعند تس* لضرورةائي متليه اجرإجلمهور كحل اىل ا

لشعب ان ينتخب أ..بية النياطية الدميقراهو اإلسالماهاليت زكاحلديث للشورى املفهوم ان أ'' لد الد حممد خاقترح خااكم
ملتخصصة ولو ات اءالكفايب ببعض انيلالس اطعم اذإاسيملعقد الاحلل واهل أب عندهم النواء دته ومشيئته وهؤالارإعنه ميثلون ابانو
حىت جنعل '':ذ يقول إج محد احلانية الثاية اإلسالمملية العاحب اقترحه صاالتجديد يف ماىل الدعوة اوتتجلى هذه .)3("حملدودالتعيني اب
اإلنساينري احلضالفعل امينح اداحتالوضعية الغيبية وانية آلقرااحتدت يف منهجيتنالعلم فاءة بالقراهي اد كمابعألاضحة اهللا واءة بالقرا

مالاكان سقوطآلقراليت علقت بالفكري التخلف اوتسقط كل رؤى كليةالتوالعجز وات اتسقط فلسفا، هناوعميقامنسقاكونياعمق
رية احلضاة  حليويالوعي واصيله بايف كل تفالوجود كله ومندجمامع عالاقني قويتني متفامن جديد على ساهضاناإلنسانليستوي 

)4(''لكونية الاشكألارقى اضمن 

التطبيقية هلذالاشكألاامأ)ء اجلزا(أو) لعقوبةاأمبد(لتشريع هوابت يف الثانإ''ىلالتشريعي يتوصل ال ااملنهجية يف اهلذه اوتطبيق
ن الكل زماحلاهللا صاله دارأالعصور ويبقى كمات ان متغريآلقرايستوعب اوقيمه ذفهاعرأعه واضأوفموكلة لكل عصر حسب أملبدا

)5("ن اومك

قته مع بيئته لتشريع يف عالامن نسبية ان لنالقراضحه أوانؤكد فقط على مامنإ''بقوله اليهإليت توصل ائج النتاومن بني 
لبيئية ات التغريابصفة كلية من جهة ومورلألكهادرإلبشري يف العقل اىل قصور النسبية تعود اهذه نأوحنن نعتقد )6("ملة لهاحلارخيية التا

بديالاليت تطرح نفسهامل الشالكوين ا''للكون ارياحضاراملنهج منظاار هذاعتباميكن و.نيةات جديدة من جهة ثعالاحتدثه من تفاوم
.)7("ت اقضالتناع والصرارة اعن حضمالاك

اء اننقص من دوره بننأاميكننبد منه والال)8("لتشريع يبقى ضرورة حتميةن كوسيلة لالربملار اعتبااميكنن"خريةأوكنتيجة 
خب النال حتديد شروط على مستوى كيف نضبط عمله من خالاعرفناذإجحة ان وسيلة نالربملات وعليه فازواجيري فيه من جتاعلى م

.مة ابية بصفة عانتخالالعملية املنتخب واو
ميكن الفإنناأحكامحيتوي عليه من اومي اإلسالملفقه ابارنتهالغربية ومقاملنظومة ايعية يف لتشراللسلطة استنال درومن خال

ليت اية الشرعاألحكاممن أنواعك ان مشل ذلك فهناواإلسالمإنبل واإلرشاداملوعظةسلطة سوى سلطة اإلسالمنه ليس يف انقول أن
ية من األخالقاألحكاموتترتب حقوقية وأحكامأخالقيةأحكامىل اية شرعالاألحكامحيث قسمت .تستوجب وجود سلطة تنفيذية 

األحكامتعرف هذه اوهلذاإلنسانبأخيهاإلنسانقة حلقوقية من عالااألحكامتترتب ابينم"هللا احقوق "ابربه ويطلق عليهاإلنسانقة عال

)99-98(. ص.بق ،ص ارجع س، مميسالإلالفكر اجتديد ،يبالترا)1(
)99-98(. ص.،ص املرجع نفسه )2(
) .سالنااهأيعلي اشريوأ(عليه الصالة والسالمهللال رسول احيث ق*
392.، ص ) ].ن.ت.د[رف ،املعار اد: بريوت (ين الثاد لاحدالوا، حتقيق مصطفى عبد بن كثريلنبوية الالسرية ا،)عيلامسإء الفدايب أ(بن كثري :نظر ا
)125-124(بق ،ص صالغنوشي ، مرجع سا)3(
222.بق صامرجع س،ج محد احلا)4(
279.صنفسهملرجع ا)5(
279.ص. نفسهملرجع ا)6(
222.صنفسه، ملرجع ا)7(
.154.ص،بقامرجع س،رابيال)8(
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: ت رئيسية اث جمموعىل ثالااتنقسم بدوره) حلقوقيةا(كاماألحن هذه أيلحظ األحكامملدقق يف طبيعة او  " " د العباحقوق "ب
.سية السياية الشرعاألحكاملدستورية واية الشرعاألحكاملفقهية واية الشرعاألحكام

)بربه اإلنسانقة عال(قي خالألشريعة                            ا

سي اسي)دالعبابغريه مناإلنسانقة عال(وقيحق
دستوري

)1(".فقهي 

صة من حيث ات طبيعة خاية ذاإلسالملتشكيلية للشريعة البنية ان أىل اسية السيات ادبيألاتشري اوتنوعهاألحكامونتيجة لتعدد 
لسلطة امستقلة عن األحكامت من اجمموعاحيث جند فيهي اإلسالمسي السيام النظاإطارلفعلية يف التطبيقية اسية  السيارسة املما
يني اإلسالمملنظرين اعض لذي يقع فيه باأخلطا"ىل ايشري فهمي هويد الشريعة وهناحلقوقي يف البعد اي عن األخالقلبعد امييز اسية ممالسيا

اوينجم هذ.للشريعة ةالتشكيليلبنية ار اعتبامن دون الشريعة برمتهامهمة تطبيق اليهإلشمولية ويسند اية باإلسالملدولة ايصف اعندم
لبعد املتعلقة ، بالدولة ائف اخللط بني وظايل التاوب.سية للدولةايلسالبنية اولألمةسية السيالبنية التسوية بني اعن ا، يف تقديرناخلطأ

ئف مهمة وحيوية الوظالنوعني من اضلة بني هذين املفاي فاألخالقلتربوي ااملرتبطة ببعدهااألمةئف انوين للشريعة ووظالقالسلطوي ا
تمع على ات اه فئة من فئاتتبناص اتفسري وفهم خأيوية ،اإلسالمهيم املفاية واألخالقدئ املبالدولة لفرض ام استخداللحيلولة دون 

)2("اهاياية ورعاإلسالملدولة اطينامو

ن متعددة اديائل خمتلفة واء قباحتواىل من وألاية اإلسالملدولة الذي مكن احلقوقي هو اي عن األخالقومتيز لألحكاملتقسيم ااولعل هذ
م حيث ائدهم وجنسياوعقم اناللجميع على خمتلف دينت دولة منفتحة تتسعان ذلك كلعكس مامل تكن دولة قهرية بل على ا،أل

لدولة امل تكن اص بكل فئة ،ومن هناخلاي األخالقنب اجلاجلميع وتترك املشترك بني احلقوقي انب اجلاس تنظيم اسألدولة تقوم على ان أ
نية آلقرات ايآلالعديد من اك اوهني اإلسالمسي السيالفكر ايف صيالأأدملذهبية مبالتعددية اأن مبداية دولة مذهبية بل كاإلسالم

)136-134.(,ص.ص،بق اد ،مرجع سامح)1(
: ىلقه اإلسالمي باحلكام وتقسم األحكام اويصطلح على تسمية  القوانني يف الف

ئية ،ومهمة تطـوير هـذه   اجلناقدية والتعااألحكاملشخصية وال احوألام احكأد ، كافرألادلية بني التبات اقلشريعة ومنظمة للعالادر اشرة من مصام مستنبطة مباحكأ: لفقهية ااألحكام-1
ر عـن هيمنـة   احرأء الفقهان يكون أملهم ابقني والسالنمطني ار منط مشترك بني اختيابأوت أبصفة هيأوء بصفة فردية اسو(تهدين اء الفقهاهي مهمة ادرهامن مصاطهاستنباواألحكام
ت انت سـلط اسعة فكالية وامت ات تعيينية غري حمدودة ، وسلطاسية مطلقة ، وسلطاسعة تشمل فترة رئات تنفيذية واحيم صالامإلاملتقدمون اسة السياء اعطى فقهأنعم .لدولة ات امؤسس
سلطة تشـريعية  أيده افتقاىل اانظرامطلقاكمالتنفيذية مل جيعل منه حات لرئيس اق سلططالإن ألتنفيذي ، بيد املستوى امطلقة على )ن السلطاأوم امإلاأومري ألاأوخلليفة ا(لدولة ارئيس 

ـ إن أ.رضتهم تلعب دور كبري اهري ومعاجلماء هلم مسعة لدى الفقهان اصة واخ(خرى أتهدين من جهة اء الفقهاطة من قبل ملستنباية الشرعاألحكامئرة اله ضمن دافعأته وارار قراحنصاو ء ابق
ية الشـرع األحكامتقنني (فقهي لاد اجتهالاري ايسية بعيدة عن معات سياراعتبلعملية الاع هذه اخضإلرمسية للدولة ضروري للحيلولة دون السلطة ائرة ارج دالفقهية خااألحكامعملية تطوير 

رية ادإلالبنية ارج اخ
ن طوعي اوك تعان يكون هنأبد وال) لرمسية الدولة ات املؤسس

لكليـة  اعد القوالوحي ومن امن نصوص األحكاموتستنبط هذه ابطة عملهاية وضالشرعسية السيات املؤسساسي ومنشئة السيامة للفعل العاعد القوام حمددة احكأ: لدستورية ااألحكام-2
األحكـام خـرى مـع   أتشترك من جهة اكمالشرعدئ مستمدة من نصوص اعلى مبادهاعتمالفقهية بااألحكاملدستورية من جهة مع ا136األحكامفتشترك 136عي اجتمالاللسلوك 

مةالعاملصلحة اىل اادهاستناسية يف السيا
صـد  املقاهتدت بااملاطاضأيمة شرعية العاملصلحة املبنية على اسية السيااألحكاملوحي فاشرة من نصوص اتنبع مبمة والالعاصلحة ملاتتعلق بايام ترتبط بقضاحكأ: سية السيااألحكام-3
علـى  سية ،ألالسيالشورى ات اليآعلى ادهاعتمالفقهية بااألحكامتتميز من اافاألحكاملرئيسي يف هذه ار اعتبالامة هي العاملصلحة ان وال.الشرعرض ونصوص الكلية ومل تتعامية سالإلا
لفقهي اع اجتمالاد واجتهالات اليآ
لفرو اومع ذلك تبقى . خرى ألائر الدواصة بات خاراعتباأوم احكأاخل فيهات تتداحامساعن بعض ،بل يضم كل منهابعضهامائر ليست مستقلة متالدوان هذه اباخريأن ننوه أس أبوال-
املعنية ات املؤسساتستدع فصل اعن بعض ، كمابعضهامهية حبيث تربر فصلهألامن از بينهايليت متالوظيفية اتاق
137.صبق اد ،مرجع سامح)2(
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ت غري اقليألانت احيث ك.ي اإلسالملتصور ايف لعقدية احلرية املذهبية والتعددية األة مبداصأليت تؤكد على الصحيحة اديث احألاو
للصحيفة امهاحترامع ائعهابل وتطبق شرائرهارس شعاملسلمة متا
ء استثنان ذلك يعترب افاألمةص على اد خاجتهاأوت لفرض مذهب معني الواوحمي اإلسالميف التاريخ تازواك جتاهننتاكاذإو

س الناتكره فأنتأارض كلهم مجيعألامن من يف ء ربك آلاولو ش":ملعىن نذكر االيت تؤكد هذات ايآلاومن بني .ةعدالقاعناوخروج
.)2("لغي الرشد من الدين قد تبني اه يف اكرإال")1("مؤمنني احىت يكونو

م العاص واخلال ااحلديث بانوين القاسي والسيالفكر احلقوقية يف ااألحكاموية األخالقاألحكاملتمييز بني ااويعرف هذ
ان يكون لكل منهمألذي يترتب عليه از يالتمااهذ) األمة(تمع او) لسلطة ا(لدولة احلديث مييز بني اسي السيالفكر اصبح أ،حيث 
ن ألمجتمع لتمع والال ان تتدخل يف جمأميكن للدولة ن حيث الوالتعاإطاريف إالخل اتدخر والآلاص خيتلف عن دور ادور خ

ىل عن وألال ،عزل احوألال من احأيبتعين لدولة الاواألمةئف اضلة بني وظاملفان أبيد " لدولةائف ات ووظاصاختصايتدخل يف 
ىل ااألمةبروز الأو. يفترض ي اإلسالمحلكم ال ملنظومة الفعالوجود ان أذلك . ارخيياوتاوجوديباألخرىمرتبطة امها، فكلتخرىألا

لفعلي ار استمرالايتطلب اكم) . ية اإلسالمري ياملعادئ واملباب(ية يشترط  ظهور جمتمع ملتزم اإلسالملدولة ام ان قيأمبعىن : لوجود احيز 
قي خالأهدف يةاإلسالملدولة ان أايظهر لناومن هن... اوتعمل على حتقيقهوأمالهمللتزم اتمع ات ادولة حتمل طموحستأسيلألمة

نية وجتسيد اميإلاحلقيقة اسي لبلورة اسأوهي كذلك ضرورة عملية وشرط امهامتوقف على قيية اإلسالمة احليامل ان تكم الاساينأميو
األمةم التمييز بني مهالشريعة واص يف اخلام والعاضلة بني املفا.لألمةلتنظيم اين والوجداشر للنمو اس مبانعكاوية اإلسالمملثل القيم وا
حل جزئية التحقيق مصة ادأىل اسية السيالسلطة اجتنب حتويل اردنأاماذإمة للترتيل ضرورة حيوية العاصد املقاسب وايتنالدولة مباو
).3("صةاخ

من اليهإلرجوع اجلميع ويسهل الوضعية حىت تصبح حمل علم انني القواكي اإلسالملفقه ابة انية كتامكإن ءل عان نتسأوبقي 
.اضي وتطبيقهالقاقبل 

خر آ، وفريق ي اإلسالملفقه ارض تقنني افريق يع:ىل فريقني اي اإلسالملفقه ان تقنني اصرون بشاملعاء الفقهاختلف افقد " 
:)4("لفريقنيايلي حجج هذين اوفيمي اإلسالملفقه ايؤيد تقنني 

.ي اإلسالملفقه املعترض على تقنني ا: ل وألالفريق ا
:يتألاب تتمثل يف اسبأىل عدة اي اإلسالملفقه ارضتهم لتقنني ايف معاستندواوقد 

.مةالعاملصلحة اب اعلى حسصة اخلاحل املصاة اعانني يف مرالقوام لسلطة وضع احلكال ستغالاية والشرعاألحكامخلوف من تشويه ا–1
لتقنني بعد مضي هذه ااىل هذان آلااجة بناحدون تقنني فالاربعة عشر قرنأي اإلسالممل العاية حتكم اإلسالملشريعة القد ضلت –2
.لطويلة القرون ا

.مل يدونانوان قأالغرب مل يعب عليهاعظم دولة دستورية يف أوهي انيابريط–3
.تهدين احيجر على ي اإلسالمقه لفاتقنني –4
.مه احكألعبث باقبة املتعات احلكومايسهل على ي اإلسالملفقه اتقنني –5
.ياإلسالملفقه املؤيد لتقنني ا: ين الثالفريق ا
.ي اإلسالملفقه افض لتقنني الرال وألاأيلرالرد على حجج ا–ا

..مه احكأل ستغالادم لعافياكاناليس ضمي اإلسالملفقه اعدم تقنني –1

99:ةيآلا،يوسف)1(
266:البقرة ،اآلية)2(
138.،صمحاد ، مرجع سابق )3(
)50-38(.ص. ، صأمني ،  مرجع سابقبن كثري حممد )4(
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نع املاابق فماجة لتقنينه ساك حامل تكن هناذإنه از تقنينه من حيث ابقة ليس حجة على عدم جوالساحل املرالفقه يف اوعدم تقنني –2
ي الشرعحلكم اىلالوصول اضي القالتقنني تسهل على افعملية ابكهاوتشاوتنوعهايالقضاليه من تعدد إجة احلابعد حتقيق اليامن تقنينه ح

ت ان مل تدون بصفة رمسية فهي موجود يف جملداوانينهان قوأغري صحيح من حيث اغري مدونة فهذانينهاقوانيان بريطألقول او–3.
اليهإلرجوع اومرتبة ومنضمة حبيث يسهل ئية مهمة ابق قضاليت متثل سواوالعلياحملكمة ام احكأصة اوخماحكأضخمة  يف صورة 

ن القراملوجود يف اي اإلسالملفقه الكن . لفرنسي انون القار انون مدين على غرالب بقاجنليز من يطالاء الفقهاك من ان هنأىل افةباإلضا
عد القواشبه بأعد فقهية ات  مدونة  تتضمن قواك متون وخمتصران هناىل اإلضافةالة بلدالالثبوت وام قطعية احكألسنة يف صورة او
لدولة اصدرت يف عهد ليت العدلية ااألحكامر جملة اعلى غر.ملختصني اىل تصنيف وترتيب وتوثيق فقط  من قبل اج انونية ،حتتالقا
لعكس من ذلك فقد اد بل على اجتهالاحتجر يف ادة وهي مل تكن سببام1851ليت تفوقاية والشرعاألحكامنية وحتتوي  على العثما

اح بعضهواليت يتراك شروح خمتصرة ومتوسطة وطويلة للمجلةان هنات وكالاحلاف الختامؤسسة خمتلفة بوأحكامد اجتهاك ان هناك
ذلك شجعت على اإلعكس من ذلك اد بل على اجتهالاجر حتيف اكن سببمل ي)لةا(ان تقنينهإيل التات وبالسبعة جملداربعة وألابني 

:امههأعديدة نذكر ايان لتقنني مزافاوعموم
)1(ي اإلسالملفقه ام احكأتقنني ايامز

:يت آلاتتمثل يف اياملزاوهذه 
.اهب كلهاملذاحد ويف الواملذهب املتعددة يف ات ايالروامن لعمل به اميكن اصة مبة خالالتقنني مبثا–1
. غريه أوضي احد كقامر لفرد وألاترك فضل منأاء وهذالعلمار وترجيح جمموعة من اختيارة عن التقنني عبا-2
.ي اإلسالملفقه اجحة يف الراء ارآلار من بني احد خمتاعلى حكم واألمةلتقنني وسيلة لتوحيد سلوك ا–3
ازمة يصدرهعد ملالسري على قواس النالف أيف عصر ألنناية وذلك اإلسالملشريعة العمل باس بالناإللزاملتقنني  وسيلة ااهذ–4
.لعصر ااس يف هذالنااليت يفهمالغة اهللا بام احكأيغ ء تبلالعلمان مهمة اف.خمتصة سلطةأوكماحلا

.لسليم للشريعة التطبيق الدولة على اف اشرلتقنني وسيلة إلااوهذ–5
.ية اإلسالملشريعة اضي تطبيق القالتقنني يسهل على ا6
.ك لبس اهنيكونفالاملعمول اية اإلسالملفقهية ااألحكاملتعرف على ااألفرادلتقنني يسهل على ا–7
.لشريعةاد عن تطبيق ابتعالالغربية وانني القواس اقتباىل املسلمني ام التقنني يدفع حكاعدم 8

ملتعلقة ااألحكامكلشخصية الاحوألاوسرة ألانني اويتجلى ذلك يف قوي اإلسالملفقه اتقنني حنواكلهيةاإلسالمولعربية الدول اوتتجه 
.ة الزكاث واملرياب
نون القالفقه وال اصى بتشكيل جلنة من رجأوقد 1968/ 09/ 27ملنعقد يف ازهر ألاية باإلسالملبحوث ابع مع الراملؤمتر انإ"

نني اية يف قواإلسالملشريعة ابأحكامخذ ألاية اإلسالملدول ايف املسئولنيليت تيسر على انني القوات ات ومشروعاسالدرالتضطلع بوضع 
لكية املافعية والشاحلنفية واربعة ألالفقهية اهب املذاية على اإلسالملشريعة ات تقنني اوطبعت مشروع...ن الفعل شكلت جلاوب. ادهبال
ر من بني انون خمتالعمل يف وضع قايبدأهب على حداالذاغ من تقنني كل الفراوبعد ...بلة حيث قننت كل مذهب على حدة احلناو

41. بق ،صامني ، مرجع سحممد أأمحد)1(
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.)1("اهب مجيعاملذا
لدين ال انفصامفهوم تأصيلنت هي اد كاجتهالاب ارة نتجت عن قفل باكرب خساإنعلى يةاإلسالمسية السيااألدبياتأكدتوقد 
م امأخر آك بديل انه ليس هنايل فالتاوب. حلديثة الدولة اكبة منظومة اعي عن مواجتمالادي واقتصالاسي والسيالفقه اوتأخرلدولة اعن 

جعة العمل على بذل جهود معتربة ملراسوى خرى ألات اتمعاقي امثل بالسري قدمار وازدهالالتنمية واية ،لتحقيق اإلسالمت اتمعا
.عية اجتمالادية واقتصالاسية وايلسات الاامة يف خمتلف املستدالتنمية انونية لتحقيق القاامنظومته
يف عدم وجود املتمثلة عموماو)2(خلليجية الدول ائق عناحبقسةادراتفيدنيةاإلسالموربية لعالدول التشريعية يف السلطة اقع اوعن و

.علةاوليست فاتمع بل هي جمرد ديكور مفعول ارز يف ابتأثرياسلطة تشريعية فعلية هل

50. بق ،صامني ، مرجع سحممد أأمحد)1(
38-32.ص.صاهلياجنة ، مرجع سابق ، )2(

"الرئيس أو امللك أو السلطان "قتها بالسلطة التنفيذية انظر نفس املرجع حيث يتطرق الكاتب اىل واقع السلطة التشريعية يف الدول اخلليجية من حيث النشأة والتأسيس  وصالحياا وعال
وهو 1971م ادي عاحتالالوطين الس اسس أئم مت تاىل دستور دالذي مل يتحول او1971ديسمرب 2ملؤسس يف املؤقت والدستور اومبوجب 1996ديسمرب 2يف :دولة اإلمارات املتحدة 

يقتصر دوره على امنإت تشريعية واحية صالأيتمتع بينه الاالإلتشريعية السلطة انه ميثل السبع ملدة سنتني ورغم ات ارامإلام امن قبل حكمانتخاعضو يتم تعيينهم وليس 40لف من أيت
تحدة ملالعربية ات  ارامإلاسية حمظورة يف السياب احزألان احلزبية فاة احلياىل النسبة ابامأهلية أت اك مجعياوهن. رية فقط استشالاحية النا

سيس أن مت تأىل التشريعية ات السلطاء الوزراجملس اوتوىل حينه1975غسطس أمث جرى حله يف 1972ء جملس وطين يف يونيوانشإلتشريعية ، حيث مت السلطة اىل النسبة اب:البحرين 
سيس أليشمل ت2002م ال يف عوألالدستور امث تعديل . ت التشريعاح اقتراحبق ب ،ويتمتع انتخالالتعيني وليس بارهم باختياعضو يتم 40مكون من 1992م اجملس ثوري يف ديسمرب ع

ت تشريعيةاحيئه صالاعطإلشورى مع اجملس احدمهاحد اعضو عوض عن جملس و40لف كل جملس من أمؤلفة من جملسني حيث يتةهيئة تشريعي
ن أت من دون اوسن4اة مديالول90ؤه اعضأبل يعني، السعودية وهو ليس منتخبالتشريعية يف السلطة الشورى ميثل ان جملس التشريعية فالسلطة اخبصوص و:اململكة العربية السعودية 

لصحية امية وعالإلاوفيةالثقالشؤون الشورى يف املختصة يف جملس ان اللجاومت تشكيل .رية فقط استشالاحية الناذ يقتصر دوره على إسلطة تشريعية أيلس باايتمتع هذ
لسعودية توسيع احلكومة ادرست 2002م ام ويف عالعاملرفق ات واخلدمالية وشؤون املادية واقتصالالشؤون ارة وادإلالتنظيم وامنية وشؤون ألارجية واخلالشؤون اتتوىل اكم.عية اجتمالاو

ك انذألعزيز اهللا بن عبد امري عبد ألالعهد اىل ويل امثقف سعودي عريضة 100من أكثروجه 2003م املشورة للحكومة ويف عاكرب من جمرد تقدمي الشورى ليقوم بدور ات جملس احيصال
ن عالإلامن اكم..فيني اء منظمة مستقلة للصحانشإعن 2003ئل سنة أوامللك يف اعلن أب مع ذلك فقد اولة للتجاوويف حم.ء جملس منتخب انشإت وبالسلطاح وبفصل صالإلابافيهالبواط

ب انتخالاعضو ينتخب نصفهم عن طريق 14بلدية مؤلف من ء نص على تشكيل جملس لكلاجرإمللك اقر ااكم..اإلنسانم نفسه عن تشكيل منظمة مستقلة حلقوق العايف منتصف 
.ململكةاخل اسية حمظورة دالسياب احزألان ذلك الاسياملغلقة سيالدول السعودية من ار اعتباوميكن .شراملبا

عضو 48ت ويتكون من السلطامعني من احدمها،ن مبجلسني اسيس برملأونص على ت101ين رقم امبرسوم سلط16/11/1996ن يف ايف عماألساسينون القاصدر سلطنة عمان 
بية وميكنه فضالانتخالالعملية ائية يف النهالسلطة ان حيتفظ بالسلطات لكن اسنو3اة مديعضو لوال82ئه اعضأويبلغ عدد " جملس شورى "خر ينتخب ويسمى ألاو" لدولة اجملس "ويسمى 

. 2000م الشورى عال لس أوجريت أرية وقد استشابصفة الإتعمل ن الانية يف عمالربملات آهليان إلذكر اجلدير باو.ت ابانتخالائج اء نتالغإس لاء اعضئي ألالنهار اختيالامه باعن قي
سية حمظورة السياب احزألان أالإع اجتمالاهلية وحق ألات اجلمعياسيس أضمنت حق ت1996م العاألساسينون القامن 32،33دتني املان أورغم 

بية انتخائرة اد25عضو عضوين لكل 50من لفأوهو يت1963لكويتية التشريعية اهليئة الذي ميثل امة ألاسس جملس أتاكم1962نوفمرب 11لكويت يف الدستور يف اقر ا: يت الكو
م امة عألات جديدة لس ابانتخامري ألانية ونظم امة مرة ثألاحل جملس 1985و1981ت ابانتخاب اعقأويف 1981-1976ميالس بني عاوزير غري منتخبني مت تعليق 15ومعهم 
.حي صالإلاواإلسالمي رين التياح ابنج2006به يف انتخاومت 2006ن يف الربملاحل وتكرر1992

علن أ2005ر ينا29ويف . القوميني نيني والعلماليني واربلليالشيعة والسنة واملعتدلني من اشطني وار وللنالتجائر والعشات من اعات جلمالكويت بل تنظيماب رمسية يف احزأتوجد ال
سية وعدم وجود السياب احزألالكويت باحلكومية يف ات السلطاف اعترالرغم من عدم العريب باخلليج الكويت واسي يف دولة ال حزب سيأوبوصفه " مة ألاميون عن تشكيل حزب سالإ
لكويتايف انون هلاق

ب وجملس النواجملس ان من جملسني مهالربملالف أب حيث يتالنوالتشريعية مبجلس السلطة اط اتن2001نية الثاو1994ومت تعديله مرتني سبتمرب 1991يف ليمينالدستور اقر ا: اليمن 
.اريستشاين الثال تشريعي ووألالشورى فا
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ةـــذيـلتنفيالسلطة ا:ين الثاملبحث ا

حنو تعزيز السلطة التنفيذية وحتريرها من رقابة يف الدميقراطية الليربالية بل إن هناك توجه عامليهم سلطةألتنفيذية السلطة اتعترب 
السلطة التشريعية لتمكينها القيام بعملها على أحسن وجه وبطريقة علمية عن طريق النخبة من اخلرباء املتخصصني يف خمتلف ااالت 

تنفيذ اعن طريقهور السلطة التنفيذية ى دكما يتجل.،أحيانا تكون الشعبية عن أعمال السلطة التنفيذية معرقلة ومعطلة للجهاز التنفيذي 
اذإو.ديةاقتصاسية واعية وسياجتمات اقوعالتايسلوكىل ات اجبادئ وقيم وحقوق ووانون كمبالقايتم حتويل انه بفضلهاأينون، القا

د قوي اعتقاك اشريعية حيث هنلتالسلطة اصة مع اخاجهتهالتنفيذية يف موالسلطة التعزيز يل امسألرام النظاإطارملي يف اك توجه عان هناك
للدولة  اخلليفة بصفته رئيسان إي اإلسالملفكر اجند يف اكم.اع حريتهاتسامع اسب طردالتنفيذية  تتنالسلطة الية  ان فعأيتمثل يف 
لتنفيذ النفسه بحتفظائف جنده قد  الوظام بكل هذه القينيته اامكإلعدم اء ونظرالقضالتنفيذ والتشريع وامة تشمل اة عييتمتع بوال

.خل ا...ء تفويض اء تنفيذ ووزراين وبوزرراة ومستشان بقضاستعاو
تتمركز يف يد اخذ به حبيث جندهألذي تاسي السيام النظاخرى حبسب أىل التنفيذية من دولة السلطة اختتلف طبيعة وشكل 

هو اسي مثلمالرئام شبه النظاحلكومة يف امعه رئيس امسهايقريكية ومألاملتحدة ات ايلوالال يف احلاهو اسي مثلمالرئام النظالرئيس يف ا
.انيال يف بريطاحلاهو اين كمالربملام النظاحلكومة يف اتتمركز يف يد رئيس اجندهابينمال يف فرنساحلا

لسلطة ام باظت حيث يصف كل نالسلطالفصل بني اس اسأسية على السيانظمة لدستوري يقوم يف تصنيفه لألانون القان إ
ين الربملامالنظاقوى هيئة يف ان هو الربملان أجند اسي كمالسيام النظال يف وألالرجل اسي هو الرئام النظالرئيس يف اقوى فيه حيث جند ألا

سي له ارئلام النظان للرئيس يف ألك افهم من ذيولكن ال).لتنفيذيةاهليئة ا(حلكومة اد اعتمافقة على املواط وعدم اسقإنه امكإحيث ب
حب امريكي ليس صألالرئيس ازية ؟ فامتيإيس يتمتع بسلطة ف رئاقيإسية حول كيفية السيات ابيدألاءل بعض اسلطة مطلقة حيث تتس

:لية التادئ املباطية على افظة على حكومة مقيدة ودستورية ودميقراحملامريكي يف ألاسي السيالفكر ايعتمد و"سلطة مطلقة 
.لروتينية لكل مؤسسة اسة السياركة يف صنع املشاخرى من أت ات كي تتمكن مؤسساسلطلاجلزئي بني الفصل ا-
.ئية اجعة تشريعية وقضاملراع مشروعيتهاخضإلفترة طويلة دون اارسة سلطاسلطة من ممأيت ملنع ازنالتوابط والضوامة اقإ-
.ملسؤوليةان تتوىل إت ايلوالات ات ميكن حلكومايلوالارة شؤون ادإلقومية يف ات املؤسسافشلت اذإلية حبيث الفيدراد اعتما-
ت زمنية حمددةال فترخبني خالالنام امألرئيس وحزبه مسؤولني ال ظطية حبيث يالدميقراد اعتمااخريأو-

الاكم..سي الرئائية شخصية حىت وهم يف منصبهم ادعوى قضأيء ضد انة للرؤسامريكية عدم وجود حصألاكم احملاكدت أوقد 
جتعل زية الامتيإلالسلطة اف(رته ادإء اعضألأوشرة للرئيس املبات ادانتقالارضة من توجيه املعااألحزابأوفة الصحانني متنع اوجد قوت
.)1(")ت احيلصالانون مطلق القالرئيس فوق ا

سة ارئ''حلويين ااث يعرفهمشل حياخرية ألانت هذه ان كاو)مةامإلا(مصطلح -ياإلسالمملفهوم اب-لتنفيذية السلطة ايطلق على 
لدعوة امة اقإلرعية واة ياحلورة ورعاحفظ امتضمنهالدنيالدين وات امة يف مهمالعاصة واخلامة تتعلق بامة عامة وزعات

)129–128( .ص. صوزارة اخلارجية األمريكية ،مرجع سابق ، )1(
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ة لدستورياث احبألاغته جلنة الذي صا)2(ي اإلسالملدستور امن مشروع . حلكومة ا: من الثاب الباقد خصص و .)1("لسيف احلجة واب
حل املصاحلكم وحتقيق ارة شئون ادإحلكومة مسؤولية اتتوىل : 85دة املاء يف احيث جدة مفصلة ام93لذي حيتوي على ازهرألاب

نون شروط القاحيدد : 86دة املاويف .)جملس للشورى اليت هلالدول الفقرة يف احتذف هذه (م امإلام امأةمسؤولملعتربة وتكون اية الشرع
.يقع منهم يف عملهم اكمتهم عماصبهم ، وطريقة حماء تويل مناثنأحملظورة عليهم اواألعمالء الوزراتعيني 

لتنفيذية هي جزء من السلطة ان أن يعترب أنه ميكن ات فالسلطالفصل بني اأمل يعرف مبدي اإلسالمسي السيالفكر ان اكاذإ
لتنفيذ ااهإطارمة حيث يدخل يف اة عيحب وألاص''هوي اإلسالمنظور ملايف ) لرئيسا(خلليفة اأوم امإلان إفة، ذلك خلالاأومة امإلا
لفكرية اأولنظرية احية النالتنفيذية من السلطة ال ستقالال وانفصايعترف بالي اإلسالمملنظور ان اكاذإو.)3(..."ءالقضالتشريع واو
ء  كسلطة اللفقهالستقالاك ان هنإقعية حيث جند الواية حالنامن ان جمسدانه كاالإلوقت اليه يف ذلك إجة احلاىل عدم الذي يعود او

ئع الوقالعديد من اباية تفيدناإلسالمرخيية التالتجربة او*ء اخللفاجلميع مبن فيهم االيت خيضع هلائية القضالسلطة اة ميثلون القضاتشريعية و
ك انذأيل مصر اص والعابن وبن عمراهم ومن ذلك قصة م تديناحكأك ان هناء بل قد كالقضام امأت اطعاملقاوأمراءء اخللفاحيث جلس 

على ص مل يعتدالعابن وبن عمرانس اسأص نفسه على العابن ومري عمرألاقتص من اابن كمالاخلليفة من اقتص اليهودي حيث امع 
اليهإليت دعى الة العداتلك هي . هودي ليام سالإىل اخري ألادى يف أامم.بنه اع منته ادإستوجب ااومن هنامريأه ابأن أإالليهودي ابن ا

.ئل اوألاملسلمون اوأقامهااإلسالم
**منالتضالوحدة وايقوم على ي اإلسالمتمع ان أس اسأت على السلطالفصل بني ابي اإلسالمملنظور اف اعتراقد يفسر عدم 

قعية الواحية النات من السلطاقد عرف فصل ي اإلسالمتمع ان أجند اع، ومن هنالصراس اسأليت تقوم على الغربية ات اتمعاعكس 
مة يشكل العاة يلوالاحب اخلليفة كصاء امع بق).ءالقضالتنفيذ، التشريع، ا(ئف الوظام بكل القياخلليفة اذ يستحيل على إكضرورة حتمية 

ربية حيث لغات اتمعال يف احلاهو احلكومة كمالرئيس ورئيس اش بني يالتعاأوع الصرايعرف ي، والاإلسالمتمع امن اوحدة وتض
.شيالتعان تعرف بالطرفااليت يعيشهالة احلان افالياحلكومة ليرباء رئيس اوجاكياشترالرئيس مثالان اكاذإأنهايف فرنسجند

اباكتامنإوء ايسميهم وزرنه والاعوأاسي حيث له حتمالرئام النظالرئيس يف انه كاخلليفة جند ات احيوعلى مستوى صال
.***''مة العاة يلوالاحب اخلليفة كصا''مشكلة من ي اإلسالمم النظالتنفيذية يف السلطة افقط، وعليه تكون 

لدولة يستحيل على اع اتسانه مع االإ. ئيةالقضالتنفيذية، التشريعية، اث، لثالات السلطاحب انه صامة العاة يلوالاملقصود باو
:رة الوزانوعني من ي اإلسالملفكر ارة وقد عرف الوزانة باستعالا"وجب عليه اومن هن. تاليملسؤواشر كل هذه ان يبأخلليفة ا

60.بق ص اجع سمر،لنحويا)1(
ري للدولة ادإلالسلم اخر موظف يف آلدولة حىت انني من رئيس القواركون يف تنفيذ الذين يشاملوظفني التنفيذية يشمل كل السلطة ان مفهوم إ

هللا الينأيسين إت خشيت الفراقي ابساعان ضيالضاهلك محل من ولد لو:ملشهور اهللا عنه ايب بكر رضي أمة قول العاخلليفة اة ييؤكد وألاوم-
.43.ص) 1918،لقلم ار اد:لكويتا(،ىل وألالطبعة ا،دريسإتعريب مللكافة و خلالا،انظر املودودي -
)133–132(.ص. بق ،صاجرب ، مرجع س)2(
60.بق ص امرجع س، لنحويا)3(
.140.بق ، ص امرجع س، شريف: انظر *
اىل شريح فلمام احتكالالرجل اختلف وطلب اىل للرجل فااد ردهارافعطبت عنده فاع منه فرسابتان عمر قد اب و بني رجل كاخلطاعمر بن قضى يف خصومة بني ضي شريح مثالالقاف

خذتأارد مأوبتعت ااملؤمنني خذ مامري ا أي:ل اقمرألاعرض عليه 
ثىن عليه احلكم عمر و ااسعد هذاخر قضى شريح خلصم عمر وقد آخذ و مبعىن االبيع لعجزه عن رد مايبقي على نأالإلبيع فلم يكن يف وسع عمر الفرس قد عطبت بعد انت اكاذإو-

اماع60اضياقانه ظل الكوفة وقيل اء اووىل شريح قض
ه مسلم ، مرجع ارو"اخر منهمآلاقتل ابويع خلليفتني  فاذإ"م لسالاة ولصالالرسول عليه احلديث اداستنافة خلالاجييز تعدد ك من الان هنألوحدة  لدرجة ايتمسك بي اإلسالمتمع ا**
.1480. ،ص1853رقم احلديث "بويع خلليفتني اذإ"ب ابرةامإلاب اخلدري كتايب سعيد ألث من حديث الثالد ابق ، اس

32.ص ،بقامرجع س،شريف:انظر ***
.م الأمرته أاعمل مبانظر يف عمله احىت ال:ال نعم ق: ل ا، قلكمعليات مكنت قضيأللعدامرم بأعلم مث استعملت عليكم خري من ان إتم أيرأ"هللا عنه ايقول عمر رضي 
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ت ايلوالامشل اده فهي اجتهاعلى ائهامضإه وأيبراألمورليه تدبري إم من يفوض امإلان يستوزر أوهو : لتفويضاوزير -1"
د استبداىل امر ألاينتهي ة وتقليد لئاليينفذه من وألاتدبري ومميضيه منام على مامإلاع طالالتفويض ملزم باق ووزير طالإلاعلى 

.لسلطة ا
مر به أياسم  يقتصر على مالايدل عليه التنفيذ كمان دور وزير لتفويض الارة الرتبة من وزاقل يف اوهي : لتنفيذارة اوز-2

.)1(."خلليفة ا
مة اسلطة عأيرس اغريهم ميأول اوأومل اعأووزير أيطة ولسلاحب ومركز اهو صي اإلسالميف الفكر السياسي خلليفةا

لنحو اع على انوأربعة أىل ام  اة حبسب سلطلوالاردي واملاخلليفة فقد قسم ان اعوأقي اعن بامأ. مبقتضى تفويض منهارسهاميامنإ
:يلالتا

.األموربون يف مجيع ام يستنألء الوزراء هم مة وهؤالالعال اعمألامة يف العاة يلوالااة ذوولوالا: الأو"
ق ام ولكنه حمصور يف نطاصهم عاختصان ن الالبلداليم واقألاء امرأصة وهم اخلال اعمألامة يف العاة يلوالااة ذوولوالا:انياث

.ادارإبليهم إليت عهد ان البلداليم واقألا
حد منهم ان كل وال. جاخلراومستويف .جليوشاونقيب . ةالقضاضي امة مثل قالعال اعمألاصة يف اخلاة يلوالااة ذوولوالا: الثاث

.ل اعمألاص على مجيع امقصور على نظر خ
أوته ايب لصدقاجلاأوجه امستويف خرأوقليم إأوضي بلد اصة وهم كقاخلال اعمألاصة يف اخلاة يلوالااة ذوولوالا: ابعار

.)2("حمدود يف عمل حمدودص اختصاحد منهم ذو ان كل ونقيب جنده الأومي لثغره اح
م النظاب وقد يعتمد انتخالاأئم على مبدالقالشعيب الدعم اىل اته اطية يستند يف تصرفالدميقرااألنظمةلرئيس يف ان اكاذإ

ل اهم  من قن فيلشيعة الاء استثنابي اإلسالملفكر ات يف اهاجتالاجند كل هذه اننإشر، فاملباغري أوشر املباب انتخالاسلوب أيب انتخالا
لكن .لدين ام بل هي ركن من امإلار اختيالتتوىل األمةىل نظر اليت تفوض امة العاحل املصانمة ليست مامإلان إحيث يعتقدون *لنص اب
ية متوقف على اإلسالملدولة الرئيس يف اب انتخان او"صول  ألالفروع وليست من افة من خلالاف ذلك و يعترب لسين يرى خالاملذهب ا
صة اطبقة خأوسرةألملنصب ااص ذاختصاه والاكرإلالقصر وان يسلط نفسه على رؤوسهم بأحدألحيق ملسلمني والامة اء عارضإ

.)3("تدليسعنف والاملسلمني من غري مااب برضانتخالان جيرى أوينبغي 
عن طريق هأيبرءدالإلابلب الكل مطاع وجلمياية هو مسؤولية اإلسالملدولة الرئيس يف ار اختيان أايتبني لنال هذمن خال

ن إء الفقهاشر، حيث يرى بعض اب غري مبانتخالالرئيس عن طريق ار اختيانيةامكإبخرى تفيد أء ارأك ان هنأالإ. شراملباب انتخالا
هل أأولعقد احلل واهل أايهعلى فئة معينة يطلق  علان مقصورار كاختيالاحق امنإواألمةد افرأجلميعاخلليفة مل يكن  متروكار اختيا
عقد به وحده تنلعقد الاحلل واهل أر اختيا''ر اعتبابقني عن طريق الساهني اجتالالث توفيقي حبيث جيمع بني اه ثاجتاك اوهن..ر اختيالا
كذلك ذ يقول وإبن تيمية اقرر املعىن ماامة ويؤكد هذالعالبيعة الترشيح ملنصب يستكمل باهو نوع من امنإمة وامإلا

.)63- 60(. ص.ص،بقامرجع س، شريف )1(
56.صاملرجع نفسه ،)2(
مسالإلاعدة الدين وقابل هي ركن مامإلار اختيالتتوىل مةألاىل نظر اليت تفوض امة  العاحل املصاليست من مةامإلانأ: مةاملإللنسبة اب) لشيعةا(ملذهب ااهذءارأصة خال*

44.صبق امرجع سشريف،:انظر-
)50-49(.ص.ص،بق امرجع س، اإلسالمي تدوين الدستور ،ملودودي ا)3(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


151

.)1("امامإعوه مل يصر يايب بكر ومل يبأم مل ينفذ عهد أعوه ولو قدر اطأعوه وياباملامامإر اصامنإبو بكر أليه إعهد اعمر مل
لطرق دون احدى احية ن جنزم بصالأميكن الاننأنعتقد اننإت، فاهاجتالاىل خمتلف إلرئيس وار اختياطريقة ىلإاتطرقننإوبعد 

لظروف ار حسب ادية ختتاجتهالائل املسامن اإوعليه، ف. اضأيراختيلاللرئيس قد تطرح ار اختيان طريقة انعتقد باننأغري .خرىألا
ل من خالان نستشفهأليت ميكن اته واحيف يف حتديد صالختالاك ان هنالرئيس فار اختياف يف طريقة ختالانه يوجد ااو مب.لبيئة او

:فة وظيفتنين للخالإ. الدنياسة الدين وسياسة النبوة يف حراحب ابة على صانياأ"على ) فةخلالا(مة امء لإلالفقهاتعريف 
..).تالصدقال واموألاة ياجب-داجلها-لدين احفظ (ت دينيةاصاختصا:الأو
لدولة، ام يف العام النظامن وألاة على فظاحملالدولة، اع عن الدفامة، العااألمورف على اشرإلا(سية ات سياصاختصا:انياث

.)2("سالنالعدل بني امة اقإف على اشرإلا
لعكس حيث اانية، بينمامث دنيوية بدرجة ثىلأودينية بدرجة )خلليفة ا(ل وألان وظيفة ألرئيس من اخلليفة على امييز اهم مأولعل 

لدين اطية جلهلهم لطبيعة ادولة تيوقراإية على اإلسالملدولة اتكييف ىل البعض ايدفع امالرئيس له وظيفة دنيوية حبتة وهذان أجند 
ن أيف اء على عدة شروط ميكن تلخيصهالفقهامجع املنصب، فقد ادنيوية وخلطورة ايات وقضاقحيتويه من تنظيم لعالاومي اإلسالم
:يليالشروط فيماوتتلخص هذه خللقية العلمية واجلسدية وامة لسالاله من حيث اعمأم باللقيأخلليفة كفايكون 
.جلسدية امة لسالا-جلسدية اة يالكفا:الأو"
.)  لعقل ا-لبلوغا-لذكورةا-حلرية ا-اإلسالم(ملة الكاة يلوالاهل أن يكون من إ:انياث
".داجتهالاهل أمن '' لعلمية اة يالكفا:الثاث
.لة العدا: ابعار
.ريةادإلاحلربية واسية واسيلافة الثقا:امساخ
لشرط يف اار هذاعتباز اجاذإنه اىل ابن خلدون اء ويذهب الفقهاف بني لشرط حمل خالااوهذان يكون قرشيإلنسب ا: ادساس
تادبيأنإ)3(."ائمايبدو قلشرط الان ال فاحوألالظروف واوقد تغريت امأيربره وحيلله، ان له ماية فاإلسالملدولة اصدر 

أكثرىل اتري يف حتديد ذلك من سنة الدساسة وعليه، ختتلف الرئالدول يف حتديد مدة ابني افختالاك ان هنأرنة تؤكد املقاسية السيالنظم ا
ء اخلليفة سواتوقيت مدة حكم أمل يتعرض ملبدي اإلسالملفقه ان اته واء حيانتهاخلليفة حىت ام حكم افة دوخلالاصل يف ألان أ"إال

ويرى .لعزلاء افتنة من جروث ن قيده بعدم حدان كالوقت نفسه واخلليفة يف اعزل أز مبداجألفقه ااولكن هذارهانكإأواهستابدر
تضمن عقد اذإخلليفة ،احيول دون توقيت مدة ايوجد منه الأالإلعقد التقليد قد جرى على عدم توقيت ان ان كانه واء الفقهابعض 

خرى أعد اك قوان هنأىل ااداستناي اإلسالمسي السيالفكر اصل يف ألاسة هو الرئاعدم حتديد مدة نإأيلراصة وخال.)4("لبيعة ذلكا
ك ان هنأم اداكم ماحلاد استبداخوف من ته والاخلروج مىت حتققت شروطه وموجباأولعزل امة حق خلليفة ومتنح لألاتقيد من سلطة 

.خلا...ملنكرالنهي عن اعروف وملامر بألاد كاستبدالاات للحد من هذانزماميك
طية فهي احكومة تيوقرارهاعتباميكن الاية حكومة دميقرطية كماإلسالمحلكومة ار اعتباميكن الاوغريهباسبألاهلذه 

األنظمةختتلف عن اأامن جهة كمالليربالية طية الدميقرااألنظمةهو موجود يف ات ختتلف كلية عمانزمائص وميكات خصاحكومة ذ
ة حلرياب اطية لغياية ليست دميوقراإلسالمحلكومة افاإلسالمحلكم يف ام الية تصنيف نظاشكإتطرح اخرى وهنأطية من جهة التيوقرا

50.صبق امرجع س،شريف)1(
)54-52(. ص.، صاملرجع نفسه )2(
)42-39( .ص.،صاملرجع نفسه)3(
51.ص،نفسه املرجع )4(

سةالرئاحتدد مهمة 74دة املا1996ئري سنة اجلزالدستوري التعديل التجديد ترشيحه من ذلك جند تهانيامكإحتدد املنتخب كمالرئيس اطية حتدد مدة مهمة الدميقرااألنظمةتري يف الدساكل 
. ن الرئيس جتديد مهمة الرئاسة أكثر من مرةأصبح بإمكا2008لكن بعد التعديل الدستوري حدةابلة لتجديد مرة وات قاسنو5
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جل املنظمة من احلرية ايل فهي حكومة التالسنة وبان والقرام يف احكأسطرته من ال ممن خالاإلهليةلإلرادةختضع اأحيث املطلقة
ن امن جهة و)PRIEST-CLAS)(نالرهبا(لسدنةاصفة من ايوجد فيهنه الطية ألاليست حكومة تيوقر"يوهاإلنسانخدمة 

لعزل بل الشعبية وابة الرقاأمبدارهاقرإلتورية اليست ديكتاأاكم)1("نيةامن جهة ثاإلهليةدة السياإطارلسلطة يف الشعب هو مصدر ا
.ابقاسابيناكمث فتنة احدإرة شريطة عدم لضروات قتضااذإكم احلان على العصياخلروج وا

لنهي اعروف وملامر بألاة يملتمثل يف والاده على مكنيزم قوي واعتمالغربية من حيث ااألنظمةعن ي اإلسالمسي السيام النظاوخيتلف 
ملنكر ، وتتجلى النهي عن املعروف وامر بألالعدل عن طريق امة اقإتمع كله مسؤولية احيمل ي اإلسالمم النظاملنكر حيث جند اعن 

ت ام مؤسساتستدعي قياليتلغربية النظم ايف ةبالرقابطريقة فعلية عكس نظرية الظلمد ابعإلتطبيق يف املكنيزم من حيث سرعة االية هذافع
لنظرية اتقوم و"لث   الثامل العاصة يف دول اوخاليتهان مل نقل عدم فعاواف مفعوهلاضعأىل ايؤدي اعديدة مموإجراءاتوأجهزة
:لية التااألسسلشعبية على ابة اية للرقاإلسالم
.ملنكر النهي عن املعروف وامر بألاهي ملزمة به من وجوب امب–الأو
.لشورى امن حق اجب هلاهو وامب–انياث
.لنصح امورة من بذل أهي مامب–الثاث
هو السلطة ومامرته بأحلكم والعقد منحته حق اهي مبقتضى ذلك ذإمة امإلال يف عقد وألالطرف اامن حق بوصفهاهلامب-ابعار

.)2("عن عمله تسألهن أحلق اافلهاوكيل عنهإال 
ختل شرط من شروط ااذالعزل امبدأقر اأنهإالابقاسابيناكمسةالرئاحيدد مدة معينة لفترة ن ملإو ي اإلسالمظور نملاإن

لريس الدين اء امجع ضي"لتفصيل حيث الشرح وان بيواإلسالمملفكرون ااهلواحمددة تنخلليفة وذلك يكون وفق شروطاحية صال
ل املثاء على سبيل ارآلاومن تلك "ية اإلسالمسية السيات النظريا" به اكتالدقيقة وضمنهالنقطة اء يف هذه الفقهاء ارأئفة من اط

.مري أأوض اكل قاذجلور وكالفسق وام ينعزل بامإلان أفعي من الشام امإلاعن ماروا-
لعزل اجب اوأومعزول امإته وهو ين يكف عن والأمل عليه الظان السلطان إ: دد لصاايل يف هذالغزامد ابو حأم امإلاذكره اومم-

.ن التحقيق ليس بسلطاوهو على 
ل احوأل ختالاوجب أيمنه من يوجد أمثل : رح الشاف اضأم وعزله بسبب يوجبه ، امإلامة خلع لألو: ل افقد قم حيي امإلاامأ-

.ائهعالإوامهانتظالوإقامتههلم نصبه الدين كمامور أس انتكاملسلمني وا
م يف ذلك ، ومينع منه امإلان يكلم أن قل ، اجلور وامن يءن وقع شإجب الوا: يل التالنحو اعلى هأيرسط ببن حزم ام امإلا-
ليت عليه ات اجبالوامن يءشذانفإمتنع من ان احيل خلعه فن الاكام كمامإعه ،وهو ىل خلاسبيل فال... ذعن أحلق واجع امتنع وران اف

لشعب اعن ابوالذين نالشورى فهم اهل أخللع هم املختصة باجلهة او.حلق امة غريه ممن يقوم باقإجع وجب خلعه واومل ير

.43.ص،بقامرجع س،طلعت)1(
نإكم بل احلار اهللا خيتان الشعب واهللا عن طريق اامصدرهصبحأحد مث امامألومسئنه غري اهللا و انه يستمد سلطته من ان يدعي اكاعشر يف فرنس14بع عشر يف عهد لويس السالقرن ايف 

) Si moi l état et l état si moiوالدولة هي أنا لدولةاانأ(قوله لويس خلص ذلك يف 
36. بق ، صامرجع سمحاد،)2(
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ز متميز مل تعرفه اية هي طراإلسالمحلكومة ان أتقدم اب على مويترت.)1("لشعبابة عن الذين هلم حق خلعه نياكم وهم احلاتنصيب يف
أو)theodemocracy(''جلمهورية اطية التيوقرا''سم ااملودودي هلايقترح انظمة حكم وهلذأعرفته من اهو شبيه مبلبشرية والا
هرة القاهللا اوذلك حتت سلطة )Lumite popular soevereignty(ملقيدةالشعبية ادة السيات اجلمهورية ذااإلهليةحلكومة ا
")2(.

اأر اعتبانية على الثامشل من اىل وألان إئف حيث جند الوظايف الليربالية طيةالدميقرالدولة اية عن اإلسالملدول اتتميز كما
يب بكر أفة ضهم يف خالىل قول بعااداستنالروحية انب ال للجووألاراعتبالان أحد بل الروحية يف وقت وادية واملاحي النواتشمل 

.)3("س القياصح اسة ملالسيارفع من اة لصالان أفلوالانالدنياهنرضفالأاهللا لدينناه رسول ارتضا''
نب ان كل جإس اسألدينية على ادية واملالدولة ائف التمييز بني وظايصح نه الانعتقد اننإخري ألاليه يف إرة اشإلاجتدر اوم

خر فالآلانب اجلاء انتهاىل انب يؤدي ال جبخالإلان إاكم.رضألارة اف وعمستخالالاحدة وهي ان لعملة واوجهافهم،خرآلايكمل 
سق وقد امية قوية يف جمتمع فسالإسية اك سلطة سيان تكون هنأميكن الاسية قوية كمابدون سلطة سياميسالإان نتصور جمتمعأميكن 

يني اإلسالمملفكرين العديد من اكد أاكم"عليكم ىليواتكونواكم" لشريف احلديث ايف ملعين اام هذلسالاة ولصالالرسول عليه اكد أ
."رضكم أم على ايف قلوبكم تقاقيموهأ"حيث نقرأ يف األثر ملسلمنيامن قلوب امتهاقإاية تبد اإلسالملدولة ان أعلى 

36. بق ، صامرجع سمحاد،)1(
)35-32(. ص.بق صامرجع س، وهديهمسالإلانظرية ، ملودودي ا)2(
154.ص) .]ن.ت.د[هلدى ،ار اد: بريوت(قدمة امل،بن خلدون )3(
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ئيةاــلقضالطة ـلسا:لث الثاملبحث ا

مل تعرفه كسلطة القدم، لكنهات منذ اعاجلماواألفرادليت حتدث بني ات ازعاملناء كطريقة للفصل يف القضالبشرية القد عرفت 
.لشعوب املطلقة على اهليمنة اجل فرض اء من القضالتنفيذ والتشريع وابثرونأيستم احلكان امستقلة،حيث ك

وهدف اإلسالمن جوهر العدل بل وكامة اقإملتمثل يف املعين وااتؤكد هذليت اديث  احألات وايآلالعديد من اك اجند هناإلسالمويف 
)1(" ... لعدلابان حتكموأس الناحكمتم بني وإذااهلهأىل ات انامألااوأن تؤديأمركمهللا ان إ" س النالعدل بني امة اقإلة هو الرسا

ه ووفردقيقة ملن يتوالاونوه جبليل عمله ووضع شروطاإلسالماتم هاليت امة العات ايلوالاعظم أمن اإلسالمء يف القضا"ن أجند اوهلذ
األفرادة حقوق ياء جهة حصينة تعمل على محالقضان يكون أىل امن ذلك اإلسالملته ويهدف اء رسادأليت تكفل له ائل الوساله 

ت احيصالائية وخيوهلالقضالسلطة اباكبرياماهتمانوين يويلالقاسي والسيالغريب الفكر ان أجند اكم" )2("م احلكاجهة ايف موم اوحري
مريكية إلاملتحدة ات ايلوالاففي طنني املواة  حلقوق األساسيمنة الضالدولة وات امؤسساليت تقوم عليهاعدة القااكبرية حيث جيعل منه

لفة اخمارهاعتبات بايبعة للوالالتاريعية لتشات آهليألكوجنرس صدرت عن طريق ااصدرهأنني اقوأوت اران قرن تعلن بطالأكم احيق للمح
ملتحدة هو ات ايلوالائي يف القضام النظا.ملنطق نفسه الرئيس وفق االيت يتخذهات اءاجرإلامن أيمنع تطبيق احيق هلاللدستور كم

.)3(لفرديةاس الناكرب عن حقوق ألافع املدا
ء من اللقضانظرناذا"*حملكومنيام واحلكامجيع اة خيضع هلء سلطة مستقلالقضاصبح أت السلطالفصل بني اأومع ظهور مبد

ذنإبه هليته وتوالأت ممن حتققت فيه شروط اخلصومالفصل يف اس بالناحلكم بني اهلية أة تفيد يص ، فهو وألاختصانه سلطة واحيث 
شرونه ايباإلسالمء يف صدر اخللفان افة وكخلالاخلة حتت الدائف اظلواء من القضا"جند ي اإلسالمتمع اففي )4("ذنإلامن ميلك 

ء القضااميثلهاإلسالمبة يف الرقاواجمتهدالإء القضايوىل ن الاب وقد كاخلطاىل غريه وفوضه فيه عمر بن امن دفعه لأوونفسهمأب
غته الذي صا)6(ي سالماإللدستور امن مشروع . ء  القضا: دس  الساب الباوقد خصص .حلسبةاة يىل وألافةاضإلاب)5("ملاملظاة يووال
:يلي الية مالتاد املواء يف احيث جدة مفصلة ام93لذي حيتوي على ازهرألابلدستورية اث احبألاجلنة 

.ية اإلسالملشريعة األحكامالعدل وفقاء بالقضاحيكم : 61دة ام-
.صةاكم خافئة مبحأوحد اجيوز متييز ء والالقضام امأسية اس سوالنا: 62دة ام-
.لطبيعي اضيه احب قضية من قان صاحرمأوصة اكم خاء حمانشإجيوز ال: 63دةام-
.كم احلاأوم امإلالدعوى ضد اع اء من مسالقضاجيوز منع ال: 64دة ام-
. تصدر األحكام وتنفذ باسم اهللا الرمحان الرحيم ، وال خيضع القاضي يف قضائه لغري الشريعة اإلسالمية: 65مادة -

.فيذ األحكام مسؤولية الدولة واالمتناع أو التراخي يف تنفيذها جرمية معاقب عليهاتن: 66مادة -
.تكفل الدولة استقالل القضاء واملساس باستقالله جرمية : 67مادة -

58:ةاآلي،ءالنسا)1(
185. بق ، صامني ، مرجع سحممد أأمحد)2(
19.صة اخلارجية اإلمريكية ،مرجع سابق ،راوز)3(
لثورة احل اومصنون القائفهم لغري الوظئهمادأة يف القضاخيضع نه الا63من دستور 62دة املاوظيفة حيث تقر امنإئية سلطة مستقلة و القضالسلطة امل تكن -76- 63ئر اجلزاتري ادسنإ*
"كية اشترالا

96لدستوري التعديل امن 153دة املاوكذلك 89من دستور 129دة املااوكذ76من دستور 64دة املايف او تؤكد على هذ-
).112-107(. ص.بق صامرجع س، شريف)4(
186. بق ، صامني ، مرجع سحممد أأمحد)5(
)133–132( . ص. بق ،صاجرب ، مرجع س))6(
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.ءه لعمله ادأل وتيسر الرجاملؤهلني من اصلح أء الدولة للقضار اختت: 68دة ام-
ن مل خيتر إلدولة اتندبه أوره هو ام خيتان حيضر معه حماكمة واحملاملتهم ان حيضرإحلدود ائم ايشترط يف جر: 69دة ام-

.م اهو حم
.لضرورة الإاجيوز جعله سريمة حضوره والاء علين ، وللعالقضاجملس : 70دة ام-
.لردة اخلمر وابة وشرب احلرالسرقة والقذف واوالزنائم اية يف جرالشرعحلدود ات اتوقع عقوب: 71دة ام-
.حلدود ائم اضي يف غري جرالقااليت يوقعهات التعزيرانون القاحيدد :72دة املا-
.تانالدياير داملدنية مقاملسؤولية از وان جتاجيوزوالمة القسام احكأنون القايبني : 73دة املا-
.امهاحكألتوبة واقبولنون شروط القاينب : 74دة املا-
. لدم اعفو ويل أولصلح امتنع ااذإإالة يايف جنباإلعدامحيكم ال: 75دة املا-
.لدية امن أكثرص على القصاحل يف التصاجيوز : 76دة املا-
.لدية الرجل يف اواملرأةى وان تتسأجيوز : 77دة املا-
.ضي القاليقني بذلك عند ال امل ، وكمالكاثل التماجلروح اص يف القصاشروط : 78دة املا-
.ضي القاائم معدودة وملدة حمدودة يبينهايف جرالإحلبس حمظور ات والتعزيراة يف األساسيلعقوبةاجللد هو ا: 79دة املا-
.مته اىل كراءة اسإلاأوقه ارهإأوحملبوس ال ذالإجيوز ال: 80دة املا-
ة ياإلسالملشريعة ام احكئح إلاللوانني والقوابقة الفصل يف مدى مطاختتص باحمكمة دستورية علياتنش: 81دة املا-

.خرى ألاااصاختصانون القالدستور وحيدد ااهذوأحكام
.ئه اعضأت اته ومرتباصاختصانون تشكيله والقامل حيدد ان للمظاديوأينش: 81دة املا-
اكمنيديالعااألفرادن ام يف ذلك شاخلليفة شافيهم ام مباحلكااء سلطة مستقلة خيضع هلان يكون للقضأعلى اإلسالمولقد حرس 

منه حق خذألقوي فيكم ضعيف حىت ا"بكر ابأثر قول ألايف انقراجلميع كمالضعيف فهو فوق اخيضع له القوي كماع له خيض
:اياث مزالمتيز بثاإلسالمء يف القضاو" لقوياخذ له حقه من الضعيف قوي حىت الضعيف وا

.ية اإلسالملشريعة ام احكأمه يف احكأر مصدر احنصا-1
.سلطة أوكم امل وعدم خضوعه هلوى حاكلاء القضال ستقالا-2
.)1("وحمكومني امامه حكاحكأم امأجلميع اة اوامس-3

حلق يف اضي مهمته عن طريق من ميلك القان يوىل أيشترط اة من جهة كمالقضايف ايستوجب توفرهاك شروطان هناوعليه ف
:ي عدة شروط هاإلسالمضي يف القافيشترط يف .نية اضي من جهة ثالقاتنصيب 

.لنطق البصر واحلرية واواإلسالملبلوغ والعقل وا: الأو
ديهم أيلة وحتت العداس ارهم حراعتباة بالقضار اختياة بيالعنانه جيب اىل اء الفقهاوقد ذهب األحكامئر ام وساحلرال وحلالالعلم با: انياث
.)")2م اس وحيالنال اموأ

اإلسالمء يف القضايدل على هيبة اومم"تمع امهيته يف ألاء نظرالقضاباإلسالمم اهتمايؤكد على اخلليفة مماهي نفس شروط اوتقريب
ذ ايعطيه منعة وقوة يف نفا، وهو ميلالوابة عن ايء نالقضانه يقوم بنفسهم ألأة لوالاء من هيبة القضاجعل هيبة اإلسالمن إله ،وجال

187. بق ، صامني ، مرجع سحممد أأمحد)1(
185. ، صاملرجع نفسه )2(
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س النالفصل بني اء هو القضا''ن املوضوع فامن حيث ي اإلسالمملنظور امن ءالقضلانظرناذإامألشكل، احية امن ناهذ.)1("األحكام
.)2("مالتزالاعلى سبيل اعليهالشرعل حكم انزإع باللرتاعي وقطعاللتدات حسماخلصومايف 

ء ات إلازعانملانني على القواضي هي تطبيق القان مهمة أاملوضوع يتبني لنالشكل واحية اء من ناللقضال نظرتنمن خال
ت اك جتمعان يكون هنأن نتصور أميكن ن والالعمرارة واحلضامة اقإو.عية اجتمالات اقلعالار يف استقرالاعد على ايسات، وهذافخلالا

نت أن اهللا يعز الدولة العادلة وإن كا"كما ."له الم مؤذن بزوظلان والعمراس اسألعدل ان إ"ثر ألايف ابشرية دون وجود للعدل حيث نقر
ت ازعاملنانون على القاملختصة بتطبيق السلطة ايف كوا ئية القضالسلطة اوتكمن أمهية "كافرة ويضل الدولة الظاملة وإن كانت مسلمة 

أويكون يف نصوصه شبهة انون عندمالقان يفسر أنون على القاضي هي تطبيق القاومهمة ''ام ملزمة فيهاحكأراصدإواليت تعرض عليها
.)3("ري ادإلاء القضات الايف جمايظهر جلياضي وهو مالقاىل افة جديدة اضإك وقد يتضمن ايزيل ذاغموض مب

ومصاحل ئفاك وظا، حيث هنليست من اختصاص السلطة القضائية فقط سالنات بني افخلالات وازعاملنالفصل يف اومهمة 
اراوشدة تقامهيتهألمل املظال واسوف نقتصر على تناننأالإ)4(''بةاجحلالشرطة احلسبة ،امل ،املظا''ئية مثل ات قضاصاختصات ارية ذادإ
ء القضاهلجري نظم ال وألالقرن اة ياومنذ اء وهي فرع منهالقضاة يخلة مع وألامل متداملظاة ينت وألامر كألاة يايف بد".ء القضاب

ن إجه، بل وألالعديد من اء يف القضامل عن املظاة يتلف وألختو)5("ااصاختصامل وحتددت املظاة ينظمت وألاته كماصاختصاوحتددت 
ه اجلاقضية من ذوي لاف اطرأحد ايكون اصة عندمات وخالاادي يف بعض العاء القضان لعجز اء كالقضالنوع من ااظهور هذ

جل اخرى من أىل طرق اللجوءاىل إلبعض اقد يدفع بامم,نونالقاس بالناخذ حقوق اجل النفوذ من احيث يستخدم ،ن السلطاو
جلميع طعم النفسية، ويفتقد اعية بل واجتمالادية واقتصالاسية والسياة احليانه ينعكس على امن بل ألايهدد اع حقوقهم وهذاسترجا
.دة السعاة واحليا

ت ابه هيئف حيث تتكلفاستئنالاري وادإلاء القضاطية بالدميقرااألنظمةمل وهو يعرف يف املظاء اب ظهر قضاسبألاهلذه 
له من هيبة وسطوة حيث جند اخلليفة ملالقدمي يقوم به ان يف اكادية ،بينمالعاكم احملالدى لذياقوى من ذلك انفوذ اصة هلاكم خاوحم

ىل اج يف نظره احيتنهأللورع الطمع كثري العفة قليل اهر اهليبة ، ظامر عظيم ألافذ القدر ،ناجليل "نهأمل باملظاحب ابن خلدون يعرف ص
ايالعدل يف قضامل من قدرته على حتقيق املظاء  اقضمهيةأوتتجلى .)6("لفريقنياجلمع بني صفيت اىل اج احتاة فالقضاة وتثبت احلماسطوة 

ة لرهباصف بالتناىل املني املتظاقود ''نه أردي بواملاعرفه امل كماملظاء ان قضأاعلمناذإصة اخالفصل فيهادي على العاء القضاقد يعجز 
)7("لرهبة احد بالتجازعني عن املتناوزجر 

ء القضان لعدل الاء والقضامييز بني ك من الان هنإلعدل بل اس اسأن على امل يقوماملظاء ادي وقضالعاء القضامن ن كالإ
لعدل وجهني لعملة اوء القضان اكاكم ومن هناحملاليت تشرف على اهليئة اعلى '' لعدلارة اوز''ل ايقاوهلذ. ءايعترب قضبدون عدل ال

لظلم اقبة ان عأالو عرفوازعواتناس ملالنان اف''بن تيمية ااإلسالمل شيخ امللك وقاس اسألعدل ان أقيل ان وهلذالعمراحدة وهي او

186.بق ، صامني ، مرجع سأحممد أمحد)1(
244.ص،بقامرجع س،صويف )2(
244.ص،املرجع نفسه )3(
)37-36(. ص.ص) 1970،لفتحار اد:نالبن(لوضعيةانني القواوميةسالإلالشريعة ات بني ارنامق،ملنصور اعلي )4(

ر القراءالغإبالبامطامهامألوزير الدعوى ضد ايرفع نألضرر ايستطيع من وقع عليه ريةادإكم اري ووجدت حمادإلاء القضالفتوى و الدولة للتشريع و اجملس ءانشإلفرنسية الثورة ابعد 
لذي صدر بفصلهامل الظاريادإلا
142.ص، بقامرجع س،شريف)5(
566.ص)1995،للنشر طلسأ:ئراجلزا(ميةسالإلالنظم ا:لوألاجلزء ا،لنظماريخ ات،س دليلة فركو)6(
142.ص،بق امرجع س،شريف)7(
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نت مؤمنة ان كاوملةالظالدولة اينصر فرة والانت كادلة ولو كالعالدولة اهللا ينصر ان إ"اضأيكد أاو هلذ)1("لعدل كرميةاقبة اوخيمة وع
ق ومن مل خرة من خالآلايف احبهان مل يكن لصإمت و ابعدل قالدنيامر أقيم أاذإم كل شيء فالعدل نظا"خر آل يف موضع اوق)2(''

اء كمالقضاعي يتجلى يف اجتمالعدل كسلوك اإىل أن شريناهنو.)3("خرة آلاجيري له يف ان ماميألان ماحبهان لصان كايعدل مل تقم و
.خرىألالسلوكية اهر املظايتجلى يف بعض 

ىل ااداستنان ذلك ان، فالعمرااليت يقوم عليهاىل وألاعدة القاعتربه العدل واىل اقد تطرق ي اإلسالمسي السيالفكر ان اكاذإو
اذَإواهلهألَى إت انامألْاانْ تؤدوأمركُم أللَّه يانَّ إ'' ىل ايف قوله تعالعدل كمابمرأتليت النبوية اديث احألانية وآلقرات ايآلالعديد من ا

 نيب متكَماحوأسِ النكُمحلِابِانْ تدالعدل، ومن هناس اسأعلى ء القضامةاقإىل امر صريح أة دعوة بل لكرمياة يآلاويف هذه )4(''...لْع
نَّ لَه اعرض عن ذكْرِي فَاومن :" ىل اخرة ويتجلى ذلك يف قوله تعآلاء يف اوجزالدنياب يف اخرالعدل هو معصية هلامة اقإن عدم اف

لقدسي احلديث اانقرالظلم وهنار انكإأيلنقيض العدل بنفي امة اقإقد يعرب على اكم)5("عمىامة الْقياونحشره يوم امعيشةً ضنكً
مرأياإلسالمن إ.)6(... "الَمواتظَافَلَالظُّلْم علَى نفِْسي وجعلْته بينكُم محرماني حرمت أدي اعبالَ يانه قَالَى ارك وتعاللَّه تباعنِ ...'' 
للَّه خبِري انَّ إللَّه ااتقُواقْرب للتقْوى واهو اعدلُوااتعدلُوالَّأنُ قَومٍ علَى آيجرِمنكُم شناولَ'' :ىل القوله تعاقاء مصداعدألالعدل حىت مع اب

لُونَابِممعىل انه و تعاقربني حيث يقول سبحألاوانفسنأىل انتحيز ن الاىل باهللا تعامر أاكم)7(" ت ''أييااه ينوالَّذنواماكُوناقَو نيم
.)8(..."بنيرقألوالدينِ الْواأونفُِسكُم أى َء للَّه ولَو علَالْقسط شهدابِ

نعترب اننإفمن حل ابد هلدلة الامعاأس اسأحملكوم على اكم واحلاقة بني لعالالية اشكإبقة الساحث املبايف اقد طرحناكناذإ
عية اجتمالاع اضوألاك على سية فقط بل كذلالسياع اضوألاليس على اراثآن للعدل إ.لعدلاوهو ) س(هولايتمثل يف احله

امورهأومنتظمة اهلاحوأحىت تصري الدنياتصلح اليت اعد القوالعدل من ا''ردي ذلك بقولهواملالنفسية حيث يؤكد ادية وحىت اقتصالاو
ل ان فقد قالسلطامن بهألنسل ويال ويكثر معه اموألاد وتنمو به لبالاعة وتعمر الطالفة ويبعث على ألاىل امل يدعو املتئمة فهي عدل ش

.)9("جلوراخللق من ائر افسد لضمارض والألاب اسرع يف خرأوليس شيء "منت فنمت أعدلت ف"بذالتم ماه وقد نآران لعمر ملامزهلرا
ليست حرة حرية اإفاليت تعرض عليهاايالقضالفصل يف انت هي مسؤولة عن ان كاحلديثة والدولة ائية يف القضالسلطة انإ

ن مث الربملالدستور، فاء من ابتدانني القواهو موجود من ام مباحكأتضعه من اكم مقيدة فيماحملان أم حيث احكأتصدره من ايف ممطلقة 
للتشريع ان تكون مصدرأمينع من الانون وهذالقان يف تفسري احيألاغلب ايف )ئيةالقضالسلطة ا(اويتجلى دوره. تارالقرائح واللوا

ليت ااألحكامليت تتمثل يف بعض ائية والقضابق السوايعرف باماوهذ.م احكأمن العلياكم احملاتصدره اختضع ملالدنياكم احملان اصة واخ
.الدنياكم احملاة من قبل املشاايالقضاميكن تطبيقه على اتشريعاألحكامحيث متثل تلك العلياكم احملابعض اصدرأ

، اضيالفقيه يعترب قان أاكمارسته لسلطته، يعترب فقيهاضي يف ممالقان إء مصدر للتشريع، ذلك اقضلان إي اإلسالمملنظور اجند يف ابينم
ام فيملسالاة ولصالاهللا عليه ان قد قضى رسول اكاذإاس عن مالنال ان يسابو بكر  حيث كأن يقوم به اكامباهذاونستدل عن قولن

منالثاجلزء ا28ج بن تيميةمسالإلاخى شيأوفتجمموع ،)يناحلراحلليم امحد بن تيمية  بن عبد الدين اتقي (ابن تيمية )1(
136: ،ص ).]ن.ت.د[،لسعوديالتعليمي املكتب ا:ملغربا(بنه اعدة ابن حممد مبسلرمحن املرحوم عبد امجع ورتب 

136.، صاملرجع نفسه )2(
94و06.ص) 1976،لشعب ار اد: .]ن.م.د[(م اح عزحتقيق صالميةسالإلاحلكومة احلسبة ومسؤولية ا،)يناحلراحلليم امحد بن عبد الدين بن تيمية اتقي (ابن تيمية)3(
58: ةيآل،اء انسلا)4(
124: ةيآلا،طه)5(
1994ص2577حلديث ابق رقم امرجع س،مسلم مامإلا)6(
.8: ةيآلا،ئدةاملا)7(
.135: ةيآلاء النسا)8(
119.ص ).]ن.ت.د[ية ، ريمألاملطبعة ا:هرة القا(لديناو الدنيادبأ،رديواملا)9(
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يعرض عليه من  ابو بكر فيمأأوهللا ان قد قضى رسول اكاذإاس مالنال انه يسهللا عان عمر رضي اوكذلك كايالقضايعرض عليه من 
.*اأيلقضا

س اسأزعة على املتناف اطرألاق اتفابان يتخذ حكمأضي اميكن للقذ الإهللا اكمية احبانه مؤطرااإلسالمء يف القضامييز اوم
ء اة من خيضعون للقضلوالام واحلكاء واخللفان اوقد ك".نص فيهالاميف اإلسالمموجود يف ان هذاف''قدين املتعالعقد شريعةا:" نأ

:مثلةألاليت تدل على ذلك ومن هذه امثلة ألاملئ بكثري من ي اإلسالمريخ التاو،لرعية ان ام يف ذلك شاش
ىل ارده ن يأعمر فأرادلعطب ،ابه اصأعلى فرس ،مث ركبه ليجربه فم رجالواس- هللا عنهارضي –ب اخلطان عمر بن ا-1

ل شريح بعد اليه ، فقإاكما، فتحالرجل شرحيار اختا، فاجعل بيين وبينك حكما:ملؤمنني عمر امري أل له ا، فقفأىبحبه اص
إالء القضاوهل –هللا عنه ارضي –ل عمر اخذت ، فقأارد كمأوبتعت ااملؤمنني خذ مامري ا أي: ان مسع حجة كل منهمأ

.اعليهاضياقلكوفة ، فبعثهاىل ا؟ سر اهكذ
ليه إاوذهب-هللا عنهارضي –بت ازيد بن ثافحكميءيف شاختصما-اهللا عنهمارضي –ب اخلطايب بن كعب وعمر بن أ-2

حلكم اى تيف بيته يؤ-هللا عنه ارضي -ل عمراملؤمنني ، قامري أايل يإرسلت أهال: ل زيد ايف مرتله ،ق
لرغم من امنه باخذهأعند ذمي فلم يان له درع ففقدت منه ، مث وجدهاك-هههللا وجاكرم –لب ايب طأملؤمنني علي بن امري أ-3

.لذمي اضي شريح ليفصل بينه وبني القاىل املؤمنني ،بل ذهب امري أنه ا
ل ء تشمالقضاة ين والأالدولة ، كمارئيس أوخلليفة اافيهات مبالسلطافوق كل اإلسالمء يف القضان سلطة أء ئع تبني جبالالوقاوهذه 
.)1(...خلليفةافيهم امباألفرادكل 

ي اإلسالمريخ التاانني وقد عرفهالقواملتمثلة يف مدي مشروعية الدستورية وابة الرقاأمبديعرفامي اإلسالمريخ التاعرف اكم
درة الصانني القواى عدم شرعية علعفلدابليت تتجلى اسية  والسيابة الرقانني والقوائية على دستورية اضلقابة الرقاملتمثلني يف اوابنوعيه
لدفوع ومل يكن ابنظر هذه اء خمتصالقضان اوك"نني القواج بعدم دستورية احتجالاتتمثل يف أي.خلليفة نفسه اان مصدرهان كاحىت و
كم احلاشريع من صدر تاذإف.لتشريع اصدر امن اناحيأمل ،واملظاظر احملتسب ، وناركه فيه ايشن اص ، بل كاختصالااوحده ذامنفرد

د افرأفرد من ينه يكون غري ملزم ألام فلسالاة ولصالالرسول عليه ايف سنة أولكرمي ان القرالة ورد يف لدالالثبوت والنص قطعي الفاخم
ت قليلة ، نالنبوية كالسنة ان والف للقراتشريع خماليت صدر فيهات الاحلاو. لدستوريةالطعن فيه بعدم اوجيب رده و،ية اإلسالملدولة ا

تهدين ان يوجد عدد كبري من اكاة ، كملسناب والكتام احكأفذة باسع وبصرية ناعلى علم وانوان كالزمام يف ذلك احلكان وذلك ال
أملبدالدستورية وجتسيداية الشرععلى حتقيق اإلسالميؤكد حرصانني ممالقواملتعلقة بعدم دستورية الدفوع اعديدة  بمثلةألاو. )2("
.ملشروعيةا

ىل يف مهر امن غ: (( ل يف خطبة له اء وقالنسادة مهور ابعدم زياصدر تشريعا–هللا عنه ارضي –ب اخلطايف عهد عمر بن "
ستندت يف ذلك اب واخلطام عمر بن امألتشريع ااهذ–شرعية –ملسلمني بعدم دستورية امن امرأةفطعنت )) ل املاجعلته يف بيت امرأة

:نظر احاضيإلاملزيد من *
85و  72.، ص)1995،ميةسالإلات اسالدرامعهد : مصر.(ت ادالعبافقه ، حسيين شيخح الفتاعبد -
ل اخرج فسهاعيأن افالسنة قضى ايف ذلك ) ص(هللا اب وعلم من رسول الكتامل جيد يف نإيقضي بينهم قضى به و ان وجد فيه ماهللا فاب اورد عليه خصوم نظر يف كتاذإبكر بوأن اك"
جيد فيه سنة عن نأهاعيأن اء فاهللا عليه وسلم قضاهللا صلى النفر كلهم يذكر فيه عن رسول اجتمع عليه ااء فرمباقضى يف ذلك بقض)ص(هللا افهل علمتم رسول اوكذاكذيناتأملسلمني ا

.على شيء قضى به همأيرمجع ان افاخريأوس النامجع رؤوس ) ص(هللا ارسول 
على اجتمعوااذإفس النارؤوس ادعالإوء قضى به ابكر قضى به بقضابأنأن وجد ابكر فيبألن فيه السنة نظر هل كان و القراجيد يف نأهاعيأن اهللا عنه يفعل ذلك فان عمر رضي او ك

.قضى به مرأ
187.بق ، صامني ، مرجع سأحممد أمحد)1(
188، املرجع نفسه )2(
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نك اللهم غفرا"–هللا عنه ارضي –ل عمر افق)1("امث مبينإواناخذونه تأتأامنه شيئتأخذوافالاراهن قنطاحدإتيتم آو" ىل اوله تعىل قا
يف عهد و."ليفعل اء فائة درهم فمن شاربعمأملهور على ايف اتزيدون الأل كنت يتكم املنرب وقامث صعد فقه من عمر ؟ اس الناكل أ،

ن يعلن أملسلمني دوت اس جيش من أهلي مدينة سرمقند  على رالبائد قتيبة بن مسلم القادخل - هللا عنهارضي –لعزيز اد عمر بن عب
دعه القيت عدوك فاذإ" م لسالاة ولصالالرسول عليه احديث اليت قررهال ، والقتاقبل اذهاختاليت جيب ات اءاجرإلالك ابذالفا،خماهلهأ

جعل افان رضواجلزية ، فافاسأهلمم اء على دينهم وسلطالبقاإالبو أن ا، وافيكون مناإلسالمىل ادعه ا:ث ل ثالاخصإلحدىالأو
ت اءاجرإلاذ هذه اختاملدينة بدون اجليش ائد ادخل قافلمتلهم اوقهللا استعن باجلزية فابو أن اهلم ،واهللا وذمة نبيه وكف عن قتاهلم ذمة 

ل احألعزيز فاملؤمنني عمر بن عبد امري أىل اطعنهم اىل مدينتهم ، ورفعواي اإلسالمجليش اخول هل سرمقند بعدم دستورية دأطعن 
خبروج وأمرللمدينة ي اإلسالمجليش ابعدم دستورية دخول اصدر حكمالطعن والذي فحص اضر ان بن حاضي سليمالقاىل الطعن ا
)2(امنهي اإلسالمجليش ا

ي به من قبول فقد وجهت له ظر وحانتشات من السلطالفصل بني اأحققه مبدامرغمنه اىل الفصل نشري ااخر هذآويف 
من اعلى حنو يكفل ارستهاىل  ضبط ممالذي يقود ات هو السلطالفعلي بني التفريق اليس "''قول جورج بوردوات كثرية من بينهادانتقا
ات مالسلطالفصل بني اأمبدنإ" ئفاضي للوظافتراىل ختيل تفريق الذي يوصل القوى هو ازن امن بتوألاان هذادة ضمارإامنإطنني، املوا

)3(''"قعالوات اتنطبق على مستلزملفرضية الاهذه "بقوله اقع وقد عرب بوردو عن هذالوارض ان تتحقق يف أميكن لية الافكرة مثالإهو 

ىل فوضى حبيث تصبح كل سلطة ام يؤدي التاصل لفان أذ إانيان يتجسد بصفة فعلية و ميدأميكن ت الالسلطالفصل بني ان أأي
لفصل ليس هو ان أيؤكد بوردو ادم ،وهلذالتصاف وختالالاحيدث ات، ومن هناخريألاتعمل مبعزل عن )ئية اقض- تشريعية-تنفيذية(
ن ت الايوجد فصل سلطال''نه ايف قوله MICHEL- DEBRE)(ل دو بري الفكرة ميشاويؤكد نفس .طن املوامن الذي حيقق ا

ن أابقاسابيناوكم)4(''لفوضى اىل اتمع اتقود امنإم اقسأىل السلطة اليت تقسم اتري الدسان اوأتتجزعية الاجتمالاة احليامسؤولية 
الفصل ن نتصور أكن ميالاومن هن... عية اجتمالادية واقتصالاسية والسيانب اجلواركة بني خمتلف املشاعية تقتضي اجتمالاة احليا
لتنفيذية ملزمة السلطة ان أالتشريعية كمالسلطة االيت تصدرهانني القوائية ملزمة بتطبيق القضالسلطة امدة فابصورة جأوصورة مطلقة ب

. ئية القضالسلطة ام احكأبتطبيق 
كرب بني ارة ف يتضح بصوختالالاان هذابصور خمتلفة فطية الدميقرااألنظمةن طبق يف خمتلف ات والسلطالفصل بني اأن مبدإ

لتشريعية ليست ام املهان ا"ملنظومتني ،حيث  التشريعية يف كالالبنية اف ختالالاية وذلك نظراإلسالماألنظمةلغربية وااألنظمة
ملستوينيالفقهية على اجلهود املرتبطة بالتشريع اسعة من ائرة واك دالدولة ، بل هنات اضمن مؤسسي اإلسالمسي السيام النظاحمصورة يف 

ن يتم أة ميكن القضار اختيان ألدولة مبعىن ابالاألمةشرة بان ترتبط مبأئية ميكن بل يفضل القضام املهان اف... حلقوقي اي واألخالق
ئية القضات آهليام التنفيذية يف حني تنحصر مهالسلطة التعيني من قبل اد طريقة اعتمامن بية بدالانتخائر اشر ضمن دواملباباالنتخاب

ملرتبطة اايالقضاأولتشريعية اادرهارة يف مصيانية متغات سكاعات بني مجافملرتبطة خبالاايالقضاأولدستورية ،اايالقضاة للدولة يف بعالتا
اعليهاطلقنأليت ااألحكاملثة من الثالفئة اإطارئية يف القضالتشريعية والدولة ات اطاوبذلك تنحصر نش،سية السيامة للوحدة العاملصلحة اب
ت احلكوماء اعطإجيب اكم... األمةسلطة إطاردلية يف التبالتربوية وات اطالنشاملتعلقة بااألحكامتبقى اسية بينمالسيااألحكامسم ا
ت اريلتغامرتبطة بايامل مع قضالتعاقدر على ألافهي ائراملة يف دالعالتنظيمية ات آهلياواألفراددلية بني التبات اقلعالاحمللية مهمة تنظيم ا

20:ةيآلا،ءالنسا)1(
)191-190( .ص.صبق ،امني ، مرجع سحممد أأمحد)2(
34.ص املرجع نفسه،)3(
34.ه صنفساملرجع )4(
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.)1("حملليةا
دولة هو املخطط اهلندسي لبناء الدولة مما يعين حتديد العالقة بني خمتلف السلطات فيها حيث تفيد أيإذا كان دستور 

خلة ومن اته متداحلكم ومسؤوليات ان تكون سلطألدستور اضعي اقصد و"امريكي يتبني لنألالدستور اسة ال درمن خالالدراسات أنه 
:لى ذلك مثلة عألا

لوقت نفسه ات ويف اراصدإلامن هذه أيعلى ) لفيتو ا(ض اعترالالرئيس حق انح مبنني القوار اصدإلكوجنرس يف ات احيضبط صال-
.ئه اعضأفقة ثلثي اسي مبوالرئاحلق اال هذابطألكوجنرس اميلك 

حية وصالازم هللالال املاجليوش وتوفري اء انشإحية لذي يتمتع بصالالكوجنرس وحده هو املسلحة ،وات اعلى للقوألائد القالرئيس هو ا-
.احلرب رمسيان عالإ

تصبح الات مجيعالتعييناحلكوميني ، لكن هذه املوظفني ار ائر كباء ،وسالسفراليني والفدراة القضاحية تعيني كل لرئيس بصالايتمتع -
.لشيوخ افقة جملس ايت مبوظحاذإإالفذة ان

ليت ااهي وحدهالعلياحملكمة او) الشيوخ معاب والنوا(لكوجنرس افق عليه جملس اواذإإالافذان يصبح نأميكن نونامن قانه مااكم-
.)2(غري دستوريةاأت تنفيذية من منطلق اراقرأونني تشريعية اة قوأيل ابطئية إلالنهاحية لصالامتلك 

ىل ايؤدي التشريعية ممالبنية اف يف ختالالايترتب عليه اة مملغربيااألنظمةعن ي اإلسالمسي السيام النظاف ختالالاونظر
نية العلمااألنظمةت يف السلطالفصل بني اأف تطبيق مبدختالاىل ايؤدي املنظومتني مماتمع يف كالالدولة وائف بني الوظاف يف ختالالا
لرتعة امة واعلى مقاتقتصر على قدريلية للشريعة اللتشكالبنية امهمة "ن أية حيث يؤكد فهمي هويد ويستنتج اإلسالماألنظمةو
ي اإلسالملنموذج ان أذ إلدينية ات اقليلألاليت متنحهات انالضماباضأيلغريب للدولة ، بل تتعلق النموذج اليت تطبع املركزية السلطوية ا

لدولة امن سلطة )ملي التعا(لفقهي التشريع ائرة اروج دىل خاارة نظرياملغات انالدياإلتباعواإلداريةلتقنينية الية ستقالالافظ على احي
طنني ملنظومة املواع مجيع اخضإنوين  ويصر على القااهلستقالالدينية من ات اقليألاين للدولة العلمالنموذج ايف حني حيرم الرمسية هذا
ر القراركة يف صنع املشالدينية الألقلياتي الماإلسلنموذج املثل يتيح اكمة وباحلاغلبية وكية لأللسلالعقدية والقيم انونية تعكس اق
مة للمجتمع العاملصلحة اأمببداساسأسي يرتبط ار سياقرانفأناأيرالشورى كمار ان قرم ألالعالشورى اىل جملس او االنضمامسي السيا
لضوء عليه اتسليط ايهمنان مإ''و ويضيف بورد)3("لعقديةام اءانتماف ختالاطنني على املواسي وهي مصلحة مشتركة بني مجيع السيا

لعكس التدمريي وعلى اثره أهل اميكن جتلدستوري الالذهبية للتنظيم اعدة القانه أت وكالسلطالذي يعرض فيه فصل الوقت ان يف أهو 
.)4(''ملفرطةااقوامنإواخيشى منه ليس ضعفهان ملسلطة الال ر شالاستثااذإس ابفالأملبدااثر فضيلة هذألااتوضع يف هذامامت

ة يلوالاكيد على مفهوم ألتايف ي اإلسالمملنظور الوجوه مع ات يتفق يف بعض السلطالفصل بني اأرض ملبداملعاه اجتالااولعل هذ
اماء، وهذوكالالإنيه وامعائية ،ومالقضالتنفيذية والتشريعية وات السلطاصيل يف كل ألالتصرف احب اخلليفة هو صان أأيمة العا

اكنت قضيت مألعدل امرته بأعلم مث استعملت عليكم خري من ان إتم أيرأ''هللا عنه يقول اب رضي اخلطاجعل عمر بن 

139.محاد ،مرجع سابق ، ص)1(
33.صمرجع سابق ، مريكية ،إلارجية اخلارة اوز)2(
139.بق ، صا،مرجع سمحاد )3(
34. باحثني ،مرجع سابق صالجمموعة من )4(
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ملنظور الرئيس يف اأوخلليفة ان إايتضح لنال هذمن خال.)1("م الأمرته أاعمل مبانظر يف عمله احىت ال:ل انعم ،قالواعلي لكم ق
بو بكر رضي أعرب اقبتهم وتوجيههم كماب له حق مرارة عن نواملسؤولني عبان غريه من أصيل مبعىن ألالتصرفاحب اهو صي اإلسالم

لين أن يسأت خشيت الفرابشقي اعان ضبالضالو هلك محل من ولد ''ل قوله مة للخليفة من خالالعاة يلوالاهللا عنه عن مفهوم ا
.)2(''...هللا

ميكن تطبيقه ذ الإملنكر النهي عن املعروف وامر بألاو هو اإلسالمخر يف آأتفق مع مبديالاضأيت السلطالفصل بني اأمبدنإ
لعكس من ذلك حيث السلطة ، بل على ايكرس متركز ي اإلسالمملنظور ان أيعين الادناعتقاحسب ات وهذالسلطالفصل بني الة ايف ح
مر ألامينعك واوم:ئلالقال اقالقضيت بكذانألو كنت : لافق"يعجبه ء وملاهللا عنه وحني علم بقضاخلليفة عمر رضي انه مع نفس اجند 

ن ينقضأىب أمشترك وأيلراو)د اجتهالا(أيلراهو امنإهللا وسنة رسوله لفعلت واب اىل كتارده ألو كنت -لاق) خلليفةاره اعتباب(ليك إ
ايسجل لنالذيي اإلسالمريخ التامن خالل ي اإلسالمياسي كما يتجلى لنا جتسيد مبدأ الفصل بني السلطات يف الفكر الس.)3(''حلكم ا

ان جيسد ماكامنإلسلطة واليس مع متركز ي اإلسالمملنظور ان أايؤكد لناء ممالقضام احكهللا عنهم ألاء عمر وعلي رضي اخللفاخضوع 
."لية ستقالالالتخصيص واب"اخريأعرف 

.سية سوف تكون خمصصة يف وظيفة معينةملؤساجهزة ألان إيعين اهذ:لوظيفي التخصيص ا-ا"
جهزة أافسة  متثلهات متناىل سلطااذن تقسيمهإحد جيب از والسلطة بني يدي جهاحتصر حىت ال: لعضويةالية ستقالالا-ب

.)4("خرى لنسبة لألاحدة بالوامستقلة 
اتهئمغري مقبولة لعدم ماللعضوية بل هي اليةستقالالاجند لوظيفي يف حني الالتخصص اقد جسد ي اإلسالمملنظوران اوعليه ف

تمع اف لوحدة على خالان ووالتعامن والتضانه يقوم على اس اسأيشكل وحدة على ي اإلسالمتمع ان أمن حيث تمع الطبيعة 
ن أمن اقنطالاي، والماإلسسي السيالفكر ان أن نستخلص أتقدم ميكن اومم.زن التوالبحث عن اع والصراس اسألذي يقوم على الغريب ا
مالعاأ ز للمبدواجتأيز  للنص واك جتان هناكاذإالإء اخرى من تشريع وقضألائف الوظان يتدخل يف أميكنه خلليفة الان ادة هللا، فالسيا

.''م العام النظالدولة وامن أس باملسا''لوضعي املفهوم اليوم باشبهه ميكن تلذي ادة هللا والسيان أوهو أال
م النظال ستقالايعد " مريكي حيث ألام النظائية جند القضالسلطة ال ستقالاليت جتسد الغربية اطية الدميقرااألنظمةز براومن 

ل امريكي ،قألاسي السيام النظاليت متيز ات السماهم أم من احكأيصدر عنه من ام ماحتراتمع على وجوب اق اتفايل والفدرائي القضا
حلكم يف ام اس نظألذي يكلل راج التاهر احدة من جوامريكي يشكل وألاء القضان إ2000سنةالعلياكمة حملام رنكويست  رئيس اويلي
نظام سياسي أيوهذا يؤكد لنا أمهية ودور القضاء يف .)5(ادنبال

زن اتوأنه مبدكأزن واىل حتقيق توايهدف امنإت والسلطالفصل بني احيقق نه الات من حيث السلطالفصل بني اأنتقد مبدااكم
م يف انعدالااحل من يتحقق هذان نعرف لصأالقضية كلهاو...زن غري حمقق التوااهذ''ن أت بل السلطالفصل بني ات وليس السلطا
يف حتليل نظري لغريباق اتفالاء بلنبالاعية وهي طبقة اجتمالالقوى احدى تلك امني هيمنة اىل تاة يالنهان مونتسكيو يصل يف إ.زن التوا

.)6(لتحليلاتب اكاليهإليت ينتمي اة لطبقاحل اصمةيالنهايعكس يف 
لتحليل ان ادون هيمنة سلطة معينة فيلولة حلايل التاع وبيجلماوسيلة لتحقيق حرية ات نظريالسلطالفصل بني اأمبدن اكاذإ

لصبغة اائهاعطإنه وسيلة تربيرية هليمنة طبقة معينة وأنعتربه كاجيعلنابه  مماصحأدي به ايناىل عكس مايؤدي أملبداان هذأقعي يفيد الوا

36.بق صامرجع س،شريف)1(
43.ص، ،مرجع سابق مللك افة وخلالا،ودوديامل)2(
131.بق ،صامرجع س،شريف)3(
)243- 241(.ص.بق ،ص امرجع س،يام)4(
102. صة اخلارجية اإلمريكية ،مرجع سابق،راوز)5(
)243-241(.ص.صبق ،ا، مرجع سايم)6(
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ق النفايقوم على أملبداان هذإ''ر اعتباىل اركس ارل مالسبب نفسه قد دفع بكاات ولعل هذالسلطالفصل بني األ مبدية من خالالشرع
اضأيت بوردوالسلطالفصل بني األسلبية ملبداروح لاقد عرب عن و)1("اريالربوليتازية دون طبقة البورجوالطبقة اقع حرية الوانه يكفل يف أل

يبذل وال)Faculté d'empeche(ملنع ان مونتسكيو يسميه قدرة اكامريكي على تنظيم  مألالدستور اب جهود تنص''ن أبقوله 
فهو ات معينة و من هناصاختصانه مينح كل سلطة اأيلفصل اس اسأيقوم على أملبداان هذأمبعىن )2("لفعلاجهد  بتشجيع  قدرة أي

تمع وعليه فهو يقوم على قدرة اتقوم به من مصلحة ان مان كاحىت وااصاختصاز وا، يقوم على منع كل سلطة من جتابتحديده هذ
كثرية انايحألفصل يف اان هذإثبت الوضعية النظم ات يف السلطالفصل بني األعملي ملبدالتطبيق ا" ن إاكم.لفعل ايشجع قدرة ملنع والا

ن ألتنفيذية ان فيسهل ذلك للسلطة الربملاغلبية يف ألاصل على احلاحلزب احلكومة من ايكون تشكيل نية الربملالنظم اغري حقيقي ففي 
يكوناسية عندمالرئالنظم اويف .تقره احلكومة فيمان تؤيد الربملالبية ان غأحيث التشريعية وتسيطر عليهالسلطة اىل ااتتسلل بنفوذه

التنفيذية ممالسلطة اىل رئيس التشريعية اته ايب ضعيف يفوض سلطاد جملس نياأجييعجز عن نه الالتنفيذية رئيس قوي فالسلطة اس أعلى ر
.)3(. "هادته وهوارإت وفق ار تشريعاصدإحد فيستطيع التشريعية يف يد شخص والتنفيذية والسلطة اىل مجع اة يالنهايؤدي يف 

لذي يضرب امريكي ألاسي الرئاسي السيام النظات يف السلطاخل اتدالل خمبدأ الفصل بني السلطات من تناقض يتجلىاكم
ن كل مؤسسة أظحيالامن هن"ت السلطاجلزئي بني الفصل ا" خل ب التداحيث يعرب عن ذلك هذا املبدأ ملثل يف تطبيق وجتسيد ابه 
وهي (لعفو الرئيس سلطة اقد يستخدم اة ، وهكذاألساسيائفهابوظامهاقينباىل جاخرى ألات املؤسسائف امن وظابعضارس فعليامت

رس اوقد مي) لتشريعي الس ااوهي وظيفة يتمتع (ت معينة اءاجرإذ اختالتشريعي بالس اوقد يوصي ) ئية القضالسلطة اوظيفة ختص 
ملوظفني ار الكوجنرس سلطة عزل كبارس ان ميأوميكن ) فيذية لتنالسلطة ات ارساوهي من مم(ملوظفني ار الشيوخ حقه يف تعيني كباجملس 
وهي (م العالتطبيق ات تتمتع بسلطة اراذ قراختاكم احملالوقت نفسه تستطيع ايف ) ئية القضالسلطة اوهي وظيفة (نتهم ادإت اكمابعد حم

... ل حمددة اعمألتنفيذية تنفيذ السلطة افي تطلب من موظ)لامتثالامر اأوك(مر اأور اصدإتستطيع اكم) لتشريعيةالسلطة اوظيفة ختص 
سية الدبلومات لتنقالالعسكرية وات اداستعدالاك(لتنفيذية السلطة اختصاصات امور تعترب من ألتشريعية للرئيس يف السلطة اركة امش

ليه إحلكومة ، بل ينظر ال لعمل وألاملخطط امريكي ألالدستور  ايعد لذلك ال)زنة املوارد احمللية ،وختصيص موات اسايلساوصنع 
مل العامريكية على حد قول ألاسة السياز صنع امتياع حول من سيكون له اللصراعيامن كونه دأكثرت بدقة اللسلطاره ،موزعاعتباب
.)4(معة برينستون ارد كوروين من جادواسي السيا

نه يف موقع أجيعله يوصف بات كبرية مماحيلرئيس بصالاسي حيث يتمتع ام رئانه نظامريكي يصنف ألاسي السيام النظاإن
ت  مت تصميمه لكي يتيح ازنالتوابط واولضام من اسة تعمل ضمن نظالرئان إ" م تفيد  احلقيقية للنظالنظرة انلك*زامتياله سلطة أوز امتيا

امألكوجنرس اأصدرهاننيان ينقض قوألرئيس مثالاخرى فمن حق  ألات املؤسساحلد من سلطة القدرة على الكل مؤسسة وطنية 
لكوجنرس احل ازن بني مصالتواجل حتقيق أل)  خله اغلبية دأرضة املعان حلزب اكاذإصة اخ(سية اسيامإسس دستورية وأىل ااداستنا
كم احملاة يفالرئيس للقضان وتعيني احلسبالرئيس يف احل اعي مصالكوجنرس يراد ومنه للبالاجندته بوصفه رئيسأت الويأولتشريعية وبني ا

.443. مرجع سابق ،ص،لصعيديا)1(
35.،صبقامرجع س،حثني الباجمموعة من )2(
76. بق ،صامني ، مرجع سحممد أأمحد)3(
119.صاخلارجية األمريكية ،مرجع سابق،رة اوز)4(
عب املصاف حول هذه التفد طريق لالاأجيائمالرئيس دا،فقد يستطيع اظرة هلات منالعمل مع مؤسسات الدستورية وبصعوبالقيود اسية تبدو مطوقة بالرئالسلطة ان أرغم : زية امتيإلالسلطة ا*

ت اعانب حلل نزاجلادية احأت اراذ قراختالقدرة على الشخصية للدستور ، جتعلهم مسلحني باءم اسعة يف ضوء قراوازيةمتيإت اكهم لسلطمتالات اقوألاء يف بعض الرؤسا، يدعي امجيع
ومشروعية ) لسلطةارسة احقهم يف مم(به امواقا نونية ماق: مرين ألافعني عن امريكي مدألاعب لشالكوجنرس وام امأهلم اعمأبعد يقومون بتربير انقة ،فيمات خازمأرة ادإلأوسية خطرية اسي

كد أت ،اطعاء مقالقومية سلطة شراحلكومة ارغم عدم وجود نص دستوري مينع ) 1830امن فرنساناطعة لويزياس جيفرسون مقاشترى توما) (ستهم اليت تصبغ سياحلكمة ا(ل اعمألاهذه 
لعزل اسلطة ىلاشري يال==         لدستوران ألتنفيذية رغم ابعة للسلطة التات ارادإلاسية على مستوى الرئادة السيابذلك ارضارته فاء يف وزاعضأسة يف عزل الرئاسون سلطة كاندرو جا

ارة اخلارجية األمريكية ،مرجع سابق ،وز: نظر ات املعلوماملزيد من و"تورية دستورية اديكت"حيث وصفت فترته باسعة جدات وام لينكولن سلطاهابرأرس ام.من بعيد أومن قريب 
122.ص
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سية الرئات ازامتيت لالازنالتوابط والضواكذلك تقييد .)اقيخالو أادبيأ(ثري كبري عليهم أيكون له تـالعلياحملكمة اة الية وقضالفدرا
غلبية يفألافق ان توألية بتطبيقه وجيب الفدراكم احملامر ألن تإالنون والقاسي مع صريح امر تنفيذي رئأأيبق ان يتطأجيب ،فمثال
أوسي  امر تنفيذي رئأأيلوقت نفسه خيضع ايف ... العلياصب املناسة لشغل الرئالذين ترشحهم املوظفني ار الشيوخ على كباجملس 

نه اس اسأق على اتفالاء الغإأومر ألال ابطإليت متلك حق ائية القضالية الفدراحملكمة اجعة اخرى لسلطة مرأق تنفيذي مع دولة اتفاأي
.)1(رلف للدستواخم

ن مل يعلن عليه اوأ ملبدان  أاحظنالي اإلسالمم النظات يف السلطالفصل بني اأبقة ملدى تطبيق مبدالسااستنال درمن خال
مطبق أملبدان إاحظنالاننإلنظري  فاملستوى التربزه على اياكل وقضاعية ومل تظهر مشاجتمالاسية والسياة احلياطة البساحة نظراصر

بقة  السامثلة ألابني يف اكملتنفيذية السلطة اريعية ولتشالسلطة ابني ك فصل حقيقي احيث هناإلسالميف قعية الية ووفعضمنية بصورة 
ء مستقل القضان أاكم. زه وان تتجأميكن والالشرعلذي حدده ام العاطارإلاوفق الإلتشريع ان تتدخل يف ألتنفيذية  افليس للسلطة 

. يةاإلسالملشريعة اهو جيتهد لتطبيق امنإلتنفيذية والسلطة انني ايطبق قونه الامن حيث 
لوسيلة ايل يصبح هو التاع وبالصرائمة على اقالغربية ألات اتمعاعد انه يسات فاقيل عنه من سلبيارغم مأملبداان هذإ

بصفة كلية يف أملبدااميكن تطبيق هذالابينمز ذلكوامن جتات معينة ومنعهام كل جهة مبسؤليالزإع عن طريق الصرااف هذاقيإل
عي اجتمانيزم املنكر كميكالنهي عن املعروف وامر بألاأن مبداكالوحدة وهلذامن والتضائمة على اقاإية حيث اإلسالمت اتمعا
اضأيملنكر فهو اينهى عن انه كمازه من حيث وات بل يتجالسلطالفصل بني اأ ء كمبداعتدالايتوقف دوره على منع يب حبيث الاجيإ

أملوجودة يف مبداملنع اعلى قوة يشتملت حيث السلطافصل بني لاأمشل من مبدافهو ).ملعروفامر بألا(خلريية ال اعمألام بالقياىل ادعوة 
.ابقاسابينات كمالسلطالفصل بني األفعل وهي غري موجودة يف مبدايشمل على قوة ات كمالسلطافصل بني لا

هو موجود يف اصل ملألات كصورة طبق السلطالفصل بني اأن خيذ مببدأميكن الي اإلسالمتمع ان أنستنتجتقدم امم
ذلك لضرورة استدعته انيزماقد يؤخذ به كميكاع ومن هنت كل جمتمار خصوصياعتبالاخذ بعني أن نأبد لغربية وعليه، فالات اتمعا
ء القضات فوىل عمر اخلصومان جيلس للفصل يف أل العماممثليه من أوخلليفة اصبح يتعذر على أامهالدولة وكثرة مهاع رقعة اتسبا''ن أ

الكن م)2(" نآلانقول التنفيذية كمائية عن القضاللسلطة  ت وفصالاحلريالة واللعدانال من فعل ذلك ضمأووهو ..به اختصواالارج
لغرب من فصل عضوي اعليه يف هواوظيفي فقط وليس كمي اإلسالمتمع الفصل يفان أتقدم هو ال من نستخلصه من خالأميكن 

ل واوهذا ما سنح.عن اتمع الغريب ي اإلسالموهنا تتجلى جانب من جوانب خصوصية اتمع .مةالعاة يلوالاحب اخلليفة هو صان ال
ية اإلسالمية ،وماهو موقف خمتلف التيارات اإلسالمالغربية وإبرازه من خالل الفصل القادم واملتعلق بدراسة طبيعة التعددية يف اتمعات

. من ذلك 

120.صاخلارجية األمريكية ،مرجع سابق ،رة اوز)1(
446.ص)1989،بامكتبة رح:ئر اجلزا(،ىلوألالطبعة ا،اإلسالمي حلل ات احلديث ومربرالفكر  ازمة أ،مدين عباسي)2(
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لثالثالفصل ا
حلزبيةاوسيةالسيالتعددية ا

لغريباتمع التعددية يف اهرة اظ:لوألاملبحث اـ 

ياإلسالمتمع التعددية يف اهرة اظ:ين الثاملبحث اـ 

لتعدديةاية من اإلسالمت ارالتياموقف :لث الثاملبحث اـ 
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لتعددية اصبحت أن ألدرجة لغربيةاطيةالدميقراملؤسسية يف اهر املظابرز اسية من ات سيامتثله من مجعيامبحلزبية التعددية اتعترب 
حزبية أوسية ابدون تعددية سيطيةان نتصور وجود دميقرأميكن الا،كمسية السيات ادبيألاطية يف بعض الدميقراكبديل للتعبري عن 
صة ال وخستقالالاسية حديثة السيااألنظمةلت بعض واليت حاحد الواحلزب اطية ايسمى بدميقراسية مالسيات ادبيألا،حيث ترفض كل 

حد وعلى الوازب حلات اإطارخلية بني اطية داك دميقران هنأس اسأحد على الواحلزب اطية ايسمى بدميقراكية تبين ماشترالااألنظمة
لتوحيد إستراتيجيةسية واحد ضرورة سيالواحلزب ان امن جهة و،تافظات وحماوقسمايء وخالاحيأن احلزب من جلات اخمتلف مستوي

سية السيالتعددية اتبين من بعداسي لتتمكن فيمالسيالوعي اونشر ،اء نفسهال حىت تتمكن من بنستقالالالنسبة للدول حديثة اجلهود با
حد مل يكن سوى وسيلة لكبت الواحلزب ان او،ألطروحات على مستوى التطبيق اثبت فشل تلك اسي السياريخ التالكن .حلزبية او
ت تشبه اهرابعد مظإال،طي الدميقرالتحول اوحتقيق سيةالسيالتعددية اتبين ت اتمعاومل تستطع تلك ،لشعوباوقهر ت احلريا
مية الداث احدألاضح صورة ملثل تلك أوباجلزائر1988وأحداث أكتوبر ،باآلالفتعد اياضحاليت سقط فيها،ولشعبية ات الثورا

.ا اإلرهاب يافهناك العديد من األرامل واليتامى واملفقودين وضح.ليوماحلد ارهاثأين من الت تعازليت الا،و
أوادافرأتمع اعددية وسيلة لتحريك كل لتاحبيث تعترب التعددية هي حمركهان انعتقد باننإرة فاطية سيالدميقرانت اكاذإ

لعمل العصري لتنظيم الشكل احلزبية هي التعددية ان أ" سية السيات ادبيألاكدت وقد أطيةالدميقرامهة يف املساجل ات من امؤسس
ليت ارضة املعاسلوب أظمه من تناخر ومبآلاأيلراوأيلرالتعبري عن التعددية من اتتيحه هذه احلديثة مبالدولة اطي يف الدميقراسي السيا

حلقوق اة يف اواتعنيه من مسالتنفيذية ،ومبااجمهالنظرية وبرار افكألات للتعبري عن خمتلف اتوفره من قنوامة ومبالعاملصلحة اتستهدف 
ن اء كاسبب  سويألخرآطن وابني موافرق فيهليت الالوطنية الوحدة امن إطارنون يف القام امأة اواملساطن واملوااإلنسانت اوحري

.)1("لدين اأوللون اأوجلنس اأولعرق ا
لتعبري ومل ان صح أحلزبية التعددية اموجة عرفتلعربية قد الدول ان أجند مل العااليت عرفهاطي الدميقرالتحول اموجة إطارويف 

سية السيااألحزابتصنف ة  واواملسالة  والعداة وحلريايعين الشعب ممالشعب باملتمثل يف حكم احلقيقي وااطية مبفهومهالدميقراتعرف 
:ىل العربية الدول االيت عرفتها

.نيةاللبنااألحزابلثورة والسعديني يف مصر قبل احزب اص منهاشخألاب احزأ-1
.ملغربال يف ستقالالالوفد يف مصر وحزب ال مثل حزب ستقالالاجل الوطنية من احلركة اب احزأ-2
ق وحزب العراين يف الكرديستالوطين اد احتالاين والكرديستاطي الدميقران احلزبان وائب يف لبنالكتاحزب ائفية ومنهاطلااألحزاب-3
.ئر اجلزاطية يف الدميقرافة والثقاجل التجمع من املغرب وحزب الشعبية يف احلركة ا

:األحزابت من اث جمموعثالاوتنطوي حتته: صالحإلاىل اعية الداجلديدة القوى اب احزأ-4
.در الكواب احزأ-لوسطى جالطبقة اب احزأ-ملثقفني باب احزأ-ا

.كم احلام النظاأحزاب-5
:ت التنظيمانوعني رئيسني من اوهي تتضمن بدوره:هريية اجلمات احلركا-6
.لسورياي لقوماحلزب اة والفتاخلضر يف مصر وحزب مصر ان القمصاامثلتهأعية ومن اجتمالات احلركا–ل وألا
لدول ايف عدد كبري من اادامتداملسلمني يف مصر وان اخوإلاعة ات مجاحلركامثلة هذه أصولية ومن ألالدينية ات احلركا–ين الثا
.)2(لعربيةا

يت لاطي الدميقرالتحول امبوجة متأثرةألاربة ات متقايف فتر" لتعدديةاه حنو اجتالا"يعرف باملعربية الدول اوقد عرفت 
وإن كنا ال نعترب ما حدث حتول دميقراطي بل هو نوع من التحرر السياسي الذي جتلى يف العديد من املظاهر وأبرزها .مل العاحت اجتا

105.بق ،صا،مرجع س،جرب )1(
)173- 169( .ص. صمرجع سابق،،النظم السياسية العربيةهالل ،)2(
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وقد يعترب هذا التحرر السياسي مقدمة للتحول الدميقراطي مبعناه احلقيقي واملتمثل يف .التعددية السياسية واحلزبية وحرية الصحافة واإلعالم
ل على وايق حكم الشعب بالشعب عن طريق مؤسسات الدميقراطية وجتسيد مبادئ الدميقراطية كالفصل بني السلطات  ومبدأ التدحتق

لتعددية العربية حنو النظم اه اجتان إىل اسية السيات ادبيألاتشري و.يف حني قد ال يؤدي هذا التحرر السياسي اىل دميقراطية حقيقية .السلطة 
ت اث جمموعلتطور ميكن تفسريه على ضوء ثالااومثل هذ"90و80ر عقدي استمر على مدات والسبعينيانذ منتصف مأبدسيةالسيا
: مل العواسية من اسأ

يدعو للبحث عن مصدر جديد اءهاختفان أويعترب ... مللهمة اأورزمية الكات الشخصياب اليت ترتبط بغيا:مل شخصية اىل هي عووألا-
طي الدميقرالتحول ابأولفوضى ار انتشاجليش للحيلولة دون ابتدخل أوجديدة اريزماكبإفرازء اللشرعية سو

،حلضراىل الريف اهلجرة من افة التعليم وكثالتصنيع وادة ازي.دية اقتصالا–عية اجتمالالظروف امل ترتبط بالعوانية من الثاموعة ا-
.امؤسسياتعبريالتعبري عنهايت ترغب يف لااحلهامصات جديدة هلاىل نشوء فئالذي يؤدي امر ألا

د يامل تزالعواد هذه اخلية ويدخل يف عدالداع اضوألاعلى ااسانعكارجية واخلات املؤثرامل ترتبط بالعوالثة  من الثاموعة ا-
لتحول اجل اة من لدوليالتمويل ات احنة للمعونة ومؤسساملالدول اوضغوط اإلنسانطية وحقوق الدميقراملي بالعام اهتمالا
.)1("طيالدميقرا

ت اتمعاملتمثلة يف مدى تقبل املطروحة والية اشكإلاويعترب هذا الفصل واملتعلق بالتعددية السياسية واحلزبية جوهر البحث،ألن
لتعبري عن اددي يسمح بطي تعام دميقرامة نظاقإنية امكإعن يف هذا الفصل النؤاتسجابة عليها من خالل تتضح اإلطية اية للدميقراإلسالم

لعكس اأوية اإلسالمت احلركامل مع التعاجهة صعوبة يف اسية قد والسيااألنظمةن أىل إسية السيات ادبيألاتشري ؟ وتاهاجتالاكل 
للسلطة ولو بصفة ادون وصوهلاحليلولةواكمة لتقييد حركتهاحلالنخب ات من قبل اقيامضجهتاية قد واإلسالمت احلركان أصحيح 

أنظمة مشولية ع يتواطأ ملف والغرب قد يتحاجند اللسلطة وهلذاية للحيلولة دون وصوهللت دواقياك مضانت هنابل قد ك،ةطياقردمي
نت بطريقة اكاأللسلطة رغم يف فلسطني س الغرب لوصول  محان رفض اكاومن هن.طية امية دميقرسالإسية انظمة سيأعلى ويفضلها

لشعيب ايد أيلتات اية ذاإلسالمت احلركامل مع التعاكمة يف احلالنخب ات اتيجياسترايسمى باىل مال لدين هالايشري على و.طية ادميقر
لدعوي مع ااطهارسة نشات مبماحلركاح لتلك السمااهالأو: ت اتيجياستراربعة أحلديث عن املمكن امن "نه اسع حيث يقول الوا

ومتثيلهم ائهاعضأت مستمرة مع ارامة حواقإعن طريق ات وتطويقهاحلركاء تلك اتوحا: انيهماوث.سيالسيالعمل اباهلاشتغاحظر 
ت افخلالاتوظيف الثهماوث.لدينية ات املقدسات واسباملناق على انفألاعن سعة لدولة فضالات اشر يف مؤسساغري مبأوشر ابشكل مب
جلدير اوام معهالصدايف اليت يصعب ختطيهاحلدود اك ادرإع ت ماحلركاقمع تلك اورابعته.لبعض ااببعضهارت وضاحلركابني تلك 

يف أكثرأوتيجيتني استرإرجح جتمع بني ألات بشكل منفصل فهي على اتيجياسترالامل مع تلك اتتعكمة الاحلالنخب ان ألذكر اب
)2(.لوقت نفسه ا

ن الغربية؟وهل ميكن ات اتمعاظهرت يف اذاسية؟وملالسيالتعديدية اهية ايتمثل يف مالذي يطرح نفسه هنال السؤاولكن 
اسوف نقتصر على ماننإملوضوع وعليه فااليت تدور حول هذاسئلة ألالعديد من اك ان هنأحلقيقة اية؟يف اإلسالمت اتمعاتكون يف 

.ياإلسالمتمع التعددية يف ا:ينالثاملبحث ا.لغريباتمع التعددية يف ا:ل وألاملبحث ا:وهي حث اث مبل ثالمن خال.هم أنه انعتقد 
.حلزبية التعددية اية من اإلسالمت ارالتياموقف : لث الثاملبحث ا

)188-187( .ص.ص،مرجع سابق ،النظم السياسية العربية هالل ، )1(
)196-195( .ص.صاملرجع نفسه ،)2(
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لغريباتمع التعددية يف اهرة اظ:لواألملبحث ا

ع الصراس اسألغريب يقوم على اتمع ان اكاذإنه ألغريب تتمثل يف اتمع التعددية يف النظرية لظهور ات التفسريابرز أن من إ
لتخفيف من حدته اع والصرااطية وسيلة لتنظيم هذالدميقران املوجودة فيه، فاعية اجتمالادية واقتصالاسية والسيات اقضالتنابسبب 

.لتعدديةاإطارت يف اعالصراره عن طريق تنظيم هذه اياحليلولة دون اتمع واء افظة على بقاللمح
ش يالتعايف اسية وحقهالسياءارآلاولقوى اىل مشروعية تعدد اسية يشري السياعلوم لات ادبيأئع يف اش"لتعددية كمفهوم ان إ

لتنوع اف بوجود اعترار واقرإملعىن هي ااسية ذالسيالتعددية اواسي يف جمتمعنالسيار القراعلى ثريألتاركة يف املشاوالتعبري عن نفسهاو
إطارهي اسية هنالسيالتعددية ات وتكون الويوألات واماهتمالاحل واملصايف فن يترتب عليه خالابد ولتنوع الاان هذاعي وباجتمالا

.(1)" لدولةاء اتمع وبقامة ع عنيف يهدد سالاىل صرايتحول ف حبيث الختالالاأوف خلالاامل مع هذامتقن للتع

فس التناإطارتمع يف اخيدم احنو مات وتوجيههافخلالاهم وسيلة تنظيم أرضة كاملعالتصور تربز اامن هذاقنطالاو
ن أيؤكد اممتاجبانون من حقوق ووالقاليهينص عامإطاروكل ذلك يف ..لتعبري الف وحرية املخااآلخرأيلراف باعترالاو
ع يف الصران ع الالصرات ذلك افظة على مقوماحملاملكونة  للمجتمع مع القوى اع بني الصرالة لضبط واهي حمادهابعأطية بكل الدميقرا''

)2("أملنشاخوة أصل ألاية وليس اإلنسانت اقلعالاصل يف ألالغرب هو انظر 

لتعددية التنظيم إطارالإطية الدميقرااومايل فهي جوهرهالتاسية وباطية دون تعددية سيان نتصور دميقرأميكن الاننإفاوهلذ
حد هو دون شك مسة من الواحلزب انقة ،اخلام اهوألاحد هي وهم من الواحلزب اإطارطية يف الدميقرا" نأبل ابقاساشرنااسية كمالسيا

لفكرية التعددية احد يلغي الواحلزب ام ان نظإلوطنية اجلبهة احلزب وحىت اأولفرد اتورية افرق بني دكتوالحلديثةاتورية الدكتات امس
طية تقوم على الدميقران أذلك طية الدميقراتعددية وسيلة لنمو لان افعليهو)3(" طينيالدميقرارسة املمالفكر وازمة لنمو لالاسية السياو
ك تعددية انت هناكاذإالإطية اك دميقران تكون هنأميكن ومنه ال. ك تعدديةانت هناكاذإالإع اك صران يكون  هنأميكن ع والالصرا
قبل اضمن حدود مائماظ به داحتفالاة هي ضبطه وراحلضان مسؤولية ألبشرية و ات اقلعالاصل يف ألاع هو الصران أايعين فلسفيامم''
لضغط دون ات لتسريب ارخيية كمجرد قنوالتالفلسفية ااادون وعي خبلفياخذ اليت الية الليرباطية الدميقرايت صيغة ار فتانفجالا
.)4(" رانفجالا

ت، الاتمعاواألفرادمل مع اتتعاأاومبخريةألان هذه اسية، فالسيااألحزابتقوم عن طريق احلزبية لتعدديةانت اكاذإو
ت اطالنشاتركز  على األيها كمؤسسة من مؤسسات اتمع املدين حيثإخاصة إذا نظرنا سية فحسب السيات اطالنشاتقتصر على 

لدور ايتجلى ال هذومن خالمام وطموحاماهتمالتعبري عن اعن طريق التصبح كمتنفس ملريديه.. فيةالثقادية واقتصالاعية و اجتمالا
ت املنظماسية والسيااألحزاب: نأعلى 1970ملغربية اململكة امن دستور 03دة املا" سية حيث تؤكد السياعي للتعددية اجتمالا
.)5(" م غري مشروعاحد نظالواحلزب ام اطنني ومتثيلهم ونظاملواهم يف تنظيم ابية تسالنقا

.92.بق، صامرجع س،سية السيالعربية للعلوم اجلمعية ا)1(
130:  بق ،  صاروقي ، مرجع سالفا)2(
178.بق  صامرجع س،غليون)3(

.188.ص)  1968،لعريب املستقبل ار اد: هرة القا(، ىلوألالطبعة ا،لبديلةالعربية ات ملستقبالا" ملغربيةاململكة اطية  يف الدميقرالتجربة ا".: محد جديرةانظر ا-
. رضة املعاين يعني الثاحلسن ان أحيث جند -

210.بق ص امرجع س، ج محداح)4(
)91-73(.ص.ص)1978،لتوزيعالنشر و ات و اسامعية للدراجلاملؤسسة :لبنان(،الطبعة األوىل،ناطية  يف لبنالدميقرابية وانتخالالعملية ا،رياض الصمد ومسري صبار)5(
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ي اإلسالمتمع اسنركز على استنال درخالمناننإع فالصرائم على القالغريب اتمع ايف هرة طبيعية التعددية ظانت اكوإذا
هي الغربية فماابصورامل يكن يتسع هلاذإلغربية ؟ والتعددية اية لفكرة اإلسالملدولة اتمع واع اتسالية مدى اشكإحيث تطرح 

سئلة عديدة تطرح أك اهنلغرب ؟ فعالالتعددية يف امي عن فكرة سالإك بديل اهن؟ وهل ي اإلسالمتمع التعددية يف اوحدود ابط لضوا
حيث .لغريب اتمع اوليس ي اإلسالمتمع ايتمحور حول استنان جوهر درأنعتقد اننأل. دمالقاملبحث التدرج يف اباهلواليت سنتناو
ل اشكإأيلغربية ومل تعد تطرح اليد التقاصبحت من أليت او. لغريبامع تالتعددية يف النظري لفكرة املبحث بالتأصيلاايف هذاكتفينا

اماوهذنة األخرية بقوة ويف اآلي اإلسالمتمع التعددية يف الية اشكإلغريب ،لكن تربز اتمع ات اصبحت من مقومأبل احول تطبيقه
.دم القاملبحث اله يف واسنتن
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ياإلسالمتمع التعددية يف اهرة اظ:ثاينالملبحث ا

دية اقتصاسية وارخيية وسيالوجية وتنتربوأب اسبأولعدة ، نبامن عدة جولغريب اتمع اخيتلف عن ي اإلسالمتمع ان إ
قة فعال.لغربيةاللمجتمعات رخيية التاقضة للخربة امننقل ن ملإف ختالالاية خمتلفة كل اإلسالمت ارخيية للمجتمعالتاخلربة ان أاكم...

فت سنني طويلة إلسالمية عرت اتمعانت اكاذإو.بالطبيعة ت متدينة اية هي جمتمعاإلسالمت اتمعاائية بينماقة عدلدين عالالغرب با
عية اجتمار اثأر من اعمستالالذلك ال للتطرق لكل ماايتسع والاستعمراليت الغربية هي ات اتمعان افمن اهليمنة االستعمارية 

طية الدميقراليد التقانتكلم عن اصة ملاخية واإلسالمت اتمعالغربية وات اتمعالتمييز بن ايزيد من فجوة ادية مماقتصافية واسية وثقاوسي
ت تنموية على خمتلف ات وحتدياين من صعوبالية ، يعاجمتمع تقليدي قبلي ذو نزعة دينية ع" ي اإلسالملعريب واتمع ان أحيث جند 

ىل اضية ، املالعقود ال دت خالاليت ساته الشمويل بسلبياضي املال من مرحلة انتقالال واجمتمع حي.اعياجتماوادياقتصاواسياصعدة سيألا
فته اتوى ثقن حمألرغم من اهية على الرفالتقدم واركة واملشاة واواملساحلرية وات يف احيمله من طموحاطي مبالدميقراملستقبل امرحلة 

حيث تشري)1()"بوي ألاسي السياعي واجتمالالتنظيم ال اشكأشكل من (لبطريركية افة الثقاتندرج حتت مفهوم اليت يتمتع اسية السيا
ضيقة يف لات العصبياليت تعتمد على القبلية ااويتهاطية ومتسكهالدميقرالقيم اية باإلسالمت اتمعان اأميىل ضعف اسية السيات اسالدرا

لنفور من كل التمسك بكل قدمي واادات تقليدية من عاجمتمعاأاكم.لوطنية للدولة اهلوية املتمثلة يف امشل وألالكلية واهلوية ابل امق
نظمة تقومأكمة ،ائل حالدول ،قباع انوأرخيهم خمتلف ايف تامواقأ–ملسيحيني امثل -ملسلمنياجند انعجب عندمولذلك ال" .جديد 
طية املسلمون يف دميقراليوم مل يعش ات دولة دينية وحىت ارزمية ، ملكيات كات عسكرية ، شخصياتورياحد ، دكتالواحلزب اعلى 

.)2("ت الشتايف إاللغرب ا
لغربية اطية الدميقرانت اكاع وهلذالصراو تقوم على اخلهاقضة يف دات متنالغربية جمتمعات اتمعان أان بيناسبق واكم

جيهه ع وتنظيمه وتوالصرااللتعبري على هذلوسيلةالتعددية هي انت اعلى ذلك كءاوبن،لغريباتمع اخل اع دالصراوسيلة لتنظيم ك
اليت يلتفون حوهلادئهم افهم ومباهدأص واخلامهم اس هلم نظالناعة من امج:اأسية بايلسااألحزابتعرف اتمع وهلذاخدمة حنو

 بينما قد يعترب .)3("اك فيهاشترالاأولوصول للسلطة افهم عن طريق اهدأدئهم واىل حتقيق مباويهدفون افعون عنهايدواويتمسكون
.القائم على الوحدة والتضامني اإلسالمداخل اتمع قة والفتنة ية احنراف وسبيل خللق الفراإلسالمهذا املفهوم يف اتمعات 

لتعددية هي اك من يعترب ان هنأطي بل الدميقرام الفقري للنظالعمود اهي لتعددية اف،لتعددية ابالية الليربطيةالدميقرالنظم اوتتميز 
س اسأطية على الدميقرامية ترفض سالإت اهاجتاك ان هنأاطية بدون تعددية كمان نتصور دميقرأميكن طية حبيث الالدميقرادف لكلمة املرا
نه يقوم طي ألالدميقرام النظالبعض اعلى ذلك رفض اءاوبني اإلسالمتمع ار غري مرغوب فيه يف مأالفرقة وهذالتعددية واتقوم على اأ

ؤكد ات اليت تيآلوهناك العديد من ا.لفرقةامن ونبذ اضلتالوحدة واىلاملسلمني االيت تدعواية اإلسالملقيم اتتفق مع سس غربية الأعلى 
. ية من الدميقراطية يف املبحث القادم اإلسالمرق اىل خمتلف االجتاهات ليها عند التطعلى هذا املعىن واليت سنشري إ

ع من جهة الصرائمة على القالفلسفية اهتقالومنطم من جهة النظاط اسقإئم على القالسليب وازبيةحلالتعددية املفهوم اونظر
تقوم اء على مالغربية بنات اتمعاص باسي خانيزم سياميككانهيربمعتاخذ ألاملسلمني رفض املفكرين العديد من اك ان هنأنية، جند اث

تمع ان أصة اتمعني  خالقيمي بني أف ختالاللي اإلسالمتمع اك تعددية يف ان تكون هناميكن نه الايل فالتاعليه من قيم وب
ذْ إللَّه علَيكُم انِعمةَ اذْكُرواواتفَرقُواولَاللَّه جميعاحبلِ بِاعتصمواو'' :ىلالقوله تعاداستناخوة ألامن والتضالوحدة وايقوم على ي اإلسالم

12.بق ،صالعبديل ،مرجع سا)1(
89. بق ،صان، مرجع ساهوفم)2(
142.بق ، صا،مرجع سمنيأحممدأمحد)3(
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 متأكُندفَأًء فَاع قُلُوبِكُم نيب ألَّفتحبص هتمبِنِع إمواخلوحدة املسلمني على احتث ليت اديث احألاوتايآلالعديد من اك اوهن)1("...ان
انظرو)2(''...وتذْهب رِحيكُم افَتفْشلُوازعواتناولَ'' لكرمية اة يآلاىل يف اف كذلك كقوله تعخلالاع والصرارهم من بل وتنفنمالتضاو
لسلطة اىل الغربية تنظر ات اتمعان ألقيم من حيث اعلى مستوى اضأيافختالاك ان هنالغريب فاوي اإلسالمتمعني اف طبيعة ختالال

م احلكامر وألاعة ويل اىل طالدعوة اية حيث اإلسالمت اتمعالعكس من ذلك يف اجند ابينم)3(''بد منهشر ال"اهايإبية معتربة سلنظرة 
ليت اديث احألالعديد من اك ان هنأاكم)4(''... مرِ منكُمألْالي أولرسولَ وااطيعوأللَّه وااطيعوأامنوالَّذين ااهأيي'' ىل اىل قوله تعااداستنا

لْعملِ للَّه عز اص اخلَإ... ''م لسالاة و لصالالرسول عليه اعة حيث يقول اجلماو لزوم ) مرألايل أو(كم احلاعة املسلمني على طاحتث 
نملَّ وجةُ اوحي أوصألْالمج وملُزرِ وام ةفَاع نيملسيطُ الْمحت مهتوعنَّ درو نام هِم5(''ئ(.

لغرض منه املنكر والنهي عن املعروف وامر بألاأس مبداسأللتعددية يقوم على ي اإلسالمملنظور ان أجند اوغريهباسبألاوهلذه 
ء اضغلبايزيد يف التهم ممادل اىل تبالبعض اتدفع ضيقة حزبية أوض شخصية اغرأجل اوليس من دارشإلاولنصح اهللا ومبين على اة امرض

هو كل :ملنكر اوادئهاية ومباإلسالملشريعة النصوص افعله طبقأوقوله ينبغيفعل أوهو كل قول :ملعروف او"األمةء ابنأء بني الشحناو
صة فعليه اخلات املمتلكايتلف اصبيأواى جمنونأغري مكلف فمن رأوء وقعت من مكلف افعل سوأولشريعة من قول اامعصية حرمته

ملنكر النهي عن املعروف وامر بألال ومن خال)6("اينهى عنه شرعاملنكر هو كل ماوايؤمر به شرعاملعروف هو كل ماف.ه ن مينعأ
وليس من خالل التعددية احلزبية اليت تسعى للوصول اىل السلطة والسلطة فقط .ي اإلسالمسي السيام النظالشعبية يف ابة الرقاتتحقق 

ة وشرعية الوسيلة انطالقا من يايؤكد على وجوب شرعية الغي اإلسالمة تربر الوسيلة،يف حني أن الفكر ياالغانطالقا من مبدأ ميكيافلي 
.كل ما بين على باطل فهو باطل :القاعدة الفقهية 

ية لتعدداضح من امل يتبلور بعد لتحديد موقف وي اإلسالمسي السيالفكر اأنمن خالل قراءتنا لألدبيات السياسية أتضح لنا 
وهذا ما لغربية التعددية ابخذألاس يف أبنه الاك من يرى الكن هنبتحفظاك من يقبلهافكر غربية وهناإس اعلى ساك من يرفضهافهن

ئل اعن فصامأ''ية من التعددية احلزبية اإلسالمهات جتال إبرازه يف املبحث األخري من هذا افصل و املتعلق مبوقف خمتلف اإلواسنح
: موقفني حموريني أوني أيك ران هنأسية جند السيالتعددية امن قضية اية وموقفهسالماإلحلركة ا

.انيهاحد معأسية بالسيالتعددية ايتمثل يف قبول :لوألا
بط شرعية وشروط ابضوالث وسط يتمثل يف قبوهلانية تصور وجود موقف ثامكإمع انيهابكل معايرفضه:ينالثا

.)7("موضوعية
لبيئة اوليدة اأيعين الافهذ..دية املاملصلحة املطلقة واحلرية اع والصراسس غربية كأتقوم عليه من التعددية ومافكرة نإنعم 

لة املياية لبشرالطبيعة انية تعرب عن حقيقة انسإرية افكرة حضاألتعددية ايف فاألصل.يف حميط غريب الإن تكون أميكن لغربية والا
.ته اجل حتقيق ذاخلي من اع داقد يعيش صراإلنسانن أت لدرجة الذاف للتعبري عن خلالاع واللصر

ك ان هناكاذإفت املستويان تكون على مجيع أميكن لوحدة الان أنعتقد اننإفلوحدة ان يقوم على اكاذإي اإلسالمان جمتمعنإ
كد ألقد.ائماداقيمنإطاريف افناهدأحتقيق وطريقة لفروعان خنتلف يف أمن نعميالابت فهذالثواصول وألاوحدة على مستوى 

103:ةيآلا،نال عمرآ)1(
46:ةيآلا،لانفألا)2(
35بق ، صاحثني ، مرجع سالباجمموعة من )3(
59:ةيآلا،ءالنسا)4(
225. لث صالثالد ابق ، امرجع س،بن حنبل )5(
147بق ، صامني ،مرجع سحممد أأمحد)6(
111.بق  صامرجع س،سية السيالعربية للعلوم اجلمعية ا)7(
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ريخ التايف اولن)1("صولألالفروع وابني اىل خلطهايعود امنإية للتعددية اإلسالمت ارالتياة بعض واعد''ن أرة على الدكتور حممد عما
ليت حترك القيم افهو يستوعب كل السكون وهلذات والثبايعرف ئم الاة حركي داحيم اهو نظاإلسالمن الأملبداايؤكد هذامي اإلسالم

.رازدهالالتقدم واىل اع وتدفع به تما
ملنكر املعروف وتنهى عن ابمرأتاإفلسلطة اىل  الوصول اىل ان سعت اوتاعاسية كجمالسيااألحزابر  اعتباوميكن 

م وحتديد العاأيلرايف توجيه اثريأتاهأكثرومل العواهم  أتمع ومن الدولة وابني اوسيطملدين تعترباتمع ات اوكمؤسسة من مؤسس
رسة وتقوم املمالسلوك واشعبية يف دةارإلم وحتوله العاأيلراليت تبلور اد  فهي استبدالاجهة امه يف مواستخدالذي ميكن او،تهارامس

ن ننظر أميكن دية والاقتصاسية واعية وسياجتمائف اسية وظالسياباحزلألن اوعليه فداستبدالاكم ومتنعه من احلاحلزب ابة على الرقاب
:سية نذكر السيااألحزابئف اووظاياومن مز.لسلطة اىل املنحصرة يف سعيه للوصول الضيقة والنظرة اللحزب 

.سية السياركه الشعب ورفع مداتوعية -1"
.بتهم ام ورقاحلكاسبة احم-2
.م احلكاد استبدامنع–3
.اسية وتوضيحهالسياء ارآلاجتميع -4
.ملدربةات اءالكفاحلكم باصب اىل منالرفع ا-5
.)2(لسلمي للسلطة ال انتقالان اضم–6

" سية ؟ السيااألحزابية لتعدد اإلسالملدولةاسية هل تتسع السيااألحزاباليت تتصف ااياملزال هذه ءل من خالان نتسأوعليه ميكن 
: )3(اني مهأيىل رالة املساصرين يف هذه املعات اداجتهاتت واوقد تف

وأصولهاإلسالمليم اشى مع تعايتمحلزيب الاتعدد لام ان نظال:ية اإلسالملدولة اسية يف السيااألحزابء انشإل يرفض وألاأيالر–1
. ليه بكل سبيلإئع الذران تسد أنه جيب امنكرة ، وقباليه من عوإيفضي اومل.يةالشرععد الفته للقواوذلك ملخ

حيث .اصوهلأخلروج على الشريعة وعدم ادة ام بسيالتزالاإطارية يف اإلسالملدولة اسية يف السيااألحزابء انشإين يؤيد الثاأيلرا–2
.ليمه اوتعاإلسالمىف مع حكم ايتنن ذلك الالي اإلسالمحلكم اب متعددة يف ظل احزأمة اقإحة ابإىل اصرين املعاحثني البالبية ايذهب غ

طية يف الدميقراليد التقاب الغيانظري اإلسالمتمع السلبية يف اهر املظالعديد من اىل اسية قد تؤدي السيااألحزابن أحقيقة 
سية يف ارس سياتعترب كمدليتاسية واب سياحزأغري مؤطرة ومهيكلة يف اسية نظرية لكنهافة سياك ثقاحيث هن.ية اإلسالمت اتمعا
مج الرباب اسي وغيالسيالعمل اطنني وشخصنة املواخل اداطهاسية ونشالسيااألحزابء ادأضعف " حظيالالغربية وهلذات اتمعا

خلية ادلاطية الدميقراب ارضة وغياملعااألحزابفة يف عمل الثقاب اغيوتابانتخالاء اجرإصة عند قرب فترة احلزيب وخبالعمل اومومسية 
تلك راصرإوءة الكفاهة على الوجات وتفضيل ابانتخلالاملرشحيهاألحزابر اختياوضعف األحزابخل تلك اصب داملنال واوتد

جلة قضية املعستراتيجيةإلالرؤية اب املرحلة وغياسب مع طبيعة اتتنليت الالسلفية اضوية واملاسية احلمات اباخلطالتمسك باعلى األحزاب

87.بق  صامرجع س،غليون )1(
144بق ، صامني ،مرجع سحممد أأمحد)2(
)166-165(.ص.، صاملرجع نفسه )3(
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ت اتمعايف األحزابن ايل فالتاوب)1(األحزابلكثري من الدى اوطنياليت تشكل مهادية اقتصالاعية واجتمالاسية والسياة لتنميا
ية اإلسالمت اتمعاسية يف السيازمة ألاهر امظهر من مظاإبل لغربية الدول ايف ائرهاعليه نظايب مثل ماجيإلااتقوم بدورهية الاإلسالم

: لية التاب اسبوذلك لألابد منهتبقى ضرورة الاأالإية اإلسالمت اتمعاسية يف السيااألحزاببملتعلقة ائص النقاغم هذهور.
م حيترم ايف نظإالاعليهظاحلفاواتهياة يصعب محاواملساحلرية والة والعدالشورى واوهي لإلسالممة العالدستورية ادئ املبا-" 
.ية اإلسالملشريعة ام احكأيف حدود اطهارسة نشامماشعبية بل ويضمن هللاسية السيات التنظيما

من عدم اإلسالمليه إيدعو ايتفق مع ماسية وهذالسياصب الترشح للمناعملية امههأئف عديدة اسية تقوم بوظالسيااألحزاب-
.)2("نفسكم أاوتزكفال" لنفس اتزكية 

ف وتنظمه خلالاان تقوم هذأية اإلسالماألمةبجدر ألان امر كذلك كألان اكاذإلبشر واة من سنن نسأيلراف يف ختالالا-
.)3("لفردي اجلهد امن أكثرشك عي يعطي بالاجلماجلهد املسلمني فاح دة منه يف صالاستفلال

" نؤكد على اعية وهنابل هي مسؤولية مجاوحدهاألحزابتق اتقع على عالي اإلسالمتمع اتعددية يف مةاقإمسؤولية نإاكم
هيلألتادةاعإوسة السيالتنمية اىل ادفة امج هاملدين بوضع براتمع ات امع مؤسسن والتعالرمسية بالدولة ات ام مؤسساضرورة قي

.)4("ركة املشاعلية والفامح والتساىل اطية تدعو اسية دميقرافة سيات وقيم ثقاجل نشر وتعميق توجهاسي للمجتمع من السيا
األمة"ن أفهمي هويد األستاذحيث يؤكد لدينيةاملذهبية التعددية انه عرف اسية السياللتعددية ي اإلسالمتمع اع استايؤكد اومم

ر احلواف اطرأحد انب اىل جاسية السيالسلطة ام اقتحالة وامت كل حموانوين  فقالقالتصوري وااملذهبية بشقيهالتعددية احترمت  ا
ريخ التارس ان دإ.ئرة حمدودة اضمن دامهاسية وحصر مهالسيالسلطة اعلى حتجيم دور وأصرتخر آد على اجتهاترجيح أوملذهيب ا
لعقدية متثل احلرية املذهبية والتعددية اأعلى مبداليت تضمنت خروجارخيية التات ارساملمان كل أن يلحظ أإالميلك اللألمةسي السيا
اراستنكارة واملتحاف اطرألاسية لترجيح كفة طرف من السيام سلطته استخدامون وأملاخلليفة اقت جهود فقد ال.عدةالقاء الاستثنالا
لث بعد الثاخلليفة اهللا اثق بالوااحدان مماميألالفكر وائل السيف يف مسام استخدااألمةحيث رفضت اومجهورهاألمةء امن علماسعاو
من األساسيهلدف ان أ"فهمي هويد األستاذكد أاكم)5(.ي عن جهم لتخلابقيه واة عهده عن سرية سياجع يف الترامون على أملا
م ارغإلالقهر وال من خالاإلسالمليم افرض تعفية الخلالااإلنسانليت تسمح بتحقيق مهمة امة العالشروط اد اأجيسي هو ام سيامة نظاقإ

ين الثاسية لتطويع السيالسلطة ام استخداىل ااعوع ج معني وتداتبإعلى األمةت تعمل على محل افنحن نرفض وجود منظماوهلذ
واإلمكاناتت اقالطابغية توظيف األمةت وجهود اطاتنسيق نشتتمثل يفلدولة ائف اوظامأتمع ائف اوظفهذه من اإلسالمإلحكام

.)6("اورقيهاألمةليت تعيق منو ادية اقتصالاسية والسيات العقباعب واملصالطبيعية للتغلب على البشرية وا
حلزبية  التعدديةابالنابافم...ومن املالكية والشافعية واحلنبلية يةاإلسالملدولة اإطارك تعددية مذهبية دينية يف ان هناكوإذا

عية يفاجتمالات مالاملعاإصالحدين ات متعددة يف مياداجتهاالإهي اصرة ماملعاسية السيااألحزابن ال" لدنيوية ااألمورليت هي يف ا
و.لدين التعددية يف اىل من أوالدنيالتعددية يف او.ية اإلسالمرة احلضااليت عرفتهالفقهية اهب املذااوقريب منهاإلنساينن العمراشؤون 

ن أاملنكر كمالنهي عن املعروف وامر بألاألشورى ومبداأمبداية مهاإلسالمدئ املبان مهمني من أيمبدسية وسيلة لتحقيق السيااألحزاب

)28- 27( . ص. بق ،صالعبديل ،مرجع سا)1(
32:ةيآلا،لنجما)2(
)171–170( . ص. صبق ،امني ، مرجع سحممد أأمحد)3(
28.بق ،صالعبديل ،مرجع سا)4(
137.ص،مرجع سابق،د امح)5(
138. صاملرجع نفسه ، )6(
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نإاكم.)1("حدالواحلزب اأواألحزابم انعدايف ظل اليت تنشائ واملسالعيوب واخف من ااألحزابعن تعدد أليت تنشالعيوب ا
ت ارساتعود للمماموسيلة بقدرابصفتهاتعود هلالااوسلبيتايابجيإوت اسلبياسية هلاوسيلة سيالإهي اسية مالسيااألحزاب

تمع التعددية يف ار استثمانونية ملزمة حىت نتمكن من ابط قاوت بضالسلوكياميكن ضبط تلك اة ومن هنلشخصية غري مسؤولا
:بط يف الضواوتتمثل تلك ارهاوجين مثي اإلسالم
.حلزيبام التزالالبديل عن اهو لألمةمة العاحل املصاحلق وام بالتزالايكون إن-1
.إهانةأورة اثإأوئية امبوضوعية دون غوغاآلراءتطرح إن-2
.خرين آلاء ارأت يف ابياجيإلات والسلبيازنة بني املوا-3
.)لبذئ احش والالفان والاللعان والالطعاملؤمن باليس (لتجريح التسفيه واولانفعالالبعد عن ا-4
.)2("ئل املساف يف خلالار واحلوادبأءاحيإ-5

اية وحتريرهاإلسالمت اتمعاطية يف الدميقراالتعددية ز قيميتعزاامن شملة اتنموية شإستراتيجيةنؤكد على ضرورة رسم خريألاويف 
.األمةلدولة القبيلة مبفهوم ال مفهوم استبدالوطين واء انتمالالعصبية وتعزيز قيم ااوآلولقبليةاافتهامن ثق

)178–173.(ص. بق ،صامني ، مرجع سحممد أأمحد)1(
173.،صاملرجع نفسه )2(
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طيةالدميقراية من اإلسالمت ارالتياموقف :لثالثاملبحث ا

طي يف خمتلف الدميقرالتحول  اموجة انتشارىل اية يعود اإلسالملعربية وات اتمعاية يف اإلسالمسية السيات ارالتيان بروز إ
لدولية ات اللتغريا، ونظراومتنع ظهورهاصرهانت حتالشمولية كااألنظمةن إنت موجودة فان كات واحلركان تلك أمل حيث العادول 
.تاحلركاش وبعث جديد لتلك انتعابة ان مبثالدولية كاحة الساىل ااإلسالمكية وبروز اشترالال ايتعلق بزواصة يف ما،وخ

درس قد ن غليونان برهاصر فاملعالدويل ام النظات احد متغرياتشكل ية اإلسالمهرة الظدبيات السياسية تشري اىل أن اإذا كانت األ
ع امركز صراإلسالميشكل :"ية حيث يقولاإلسالملعربية وات اتمعايف عيةاجتمالالسلطة ات اقزمة عالأنه سبب امن حيث اإلسالم

اإلسالمك من يعترب النقيض ،فهناىل النقيض اقف فيه خيتلف من املواد تقدير اصر ،ويكاملعاي اإلسالملعريب اتمع ال عنيفني يف اوسج
ك اوهن. سي السياعي واجتمالاللتقدم الوجود شرطالته من ازإقل من أيقبل بلعريب والار ايالاد واستبدالالتخلف وال يف وألالسبب ا

لبة بتطبيق املطاواإلسالملتخلي عن املسلمني من ات وختلف اخلريالقيم واخري لكل ألال ووألاملنبع اهواإلسالمن أمن يعتقد 
د قوة يايب عن تزاجيإلالتعبري اهو اإلسالموباإلسالمد من حول ياملتزااالنشغالن هذاأد اعتقالاىل اخر آلالبعض ادفع اكم.لشريعةا
)1(. لتحقيق اىل مرحلة اية اإلسالمرة احلضاببدء  حتول مشروع عودة وإرهاصلدولية احة الساىل ااإلسالمية وعودة اإلسالملصحوة ا

ملوضوع اوطرح اإلسالمبت الشخصياحثني من خمتلف البام اهتمات لوحظ السبعيناة يامنذ " نه اىل إسية السيات ادبيألاتشري 
ة الدين للحيا،عودة لديين التطرف ايل ،اديكالرااإلسالمسي ،السيااإلسالملدينية ،الصحوة اية ،اإلسالمهرة الظابصيغ خمتلفة ك

ختلفت ات فقد الذالفترة باه ب يف هذاسبألاية فقد تعددت اإلسالمت ارالتيالكن عن سبب ظهور )2("ت اتمعاأسلمتعية ،اجتمالا
ت املتغريابواستيعالتطور اكبة اعن مواية وعجزهاإلسالملعربية وااألنظمةهي تتمحور بني ضعف املفكرين وعمومات بني التفسريا
محد ان ارضولدكتور احيصر اوهلذ.نية امل من جهة ثالعاطي يف خمتلف دول الدميقرالتحول ار موجة انتشارجية من جهة واخلاخلية والدا

:يف ية اإلسالم*صولية ألاظهور باسبأن اشوك

)156-155( .ص.بق صا،مرجع سمحاد )1(
237.، صهنفسملرجعا)2(
Fundamentalismصولية ألا*

يل التالنحو اميس على القوالعشرين وهو حسب تعريف بعض القرن اة ايملصطلح يف بدااولد هذ
يف كل اضأيفحسب بل األخالقلعقيدة واايف قضالأخلطاملقدس معصوم من اب الكتان ألعشرين تؤكد على القرن انية يف الربوتستااوهي حركة عرفته: لعصمة امذهب : ملورد اموس اق1
جلسدي احلشر امل ، والعاىل انية اء وجميئه ثالعذراملسيح من مرمي ادة خللق ووالالغيب ، كقصة ائل اريخ ومسالتاتعلق با يم
Collinموس اق-2

لتعصب للمسيحية ااملقدس وفيه معناب احلفي للكتالتفسري املرتكز على ان اميألاسبق وهو ارب ملامعىن مق
لية اد لليربام على مفهوم مضرثوذكسية تقليدية تقوأحركة اإملختص فيقول اكسفورد أموس اقامأ-3
سع عشر التالقرن اريكية متشددة ظهرت يف أمنتية احركة بروتست: اأباجلديدة عرفتهانية الربيطاملوسوعة ا-4

لية ، الليربارض انت تعاليت كامريكيني ،وألانت الربوتستاطلق على جمموعة من ألغرب واد ظهر يف بال) صولية ألا(ملصطلح اام هذاستخداة اين بدإلقول  اسبق ميكن ا على كل ماءاوبن–
ىل مصدر ديين للسلطة ام احتكالاملقدسة مع ضرورة احلريف للنصوص التفسري اوتعتقد 
ان هذأر اعتبالاخذ بألالعريب دونامل العاىل املصطلح ااوقد نقل هذIntergrismلفرنسية ابله بالذي يقاوFundamentalismجنليزي الاصولية ترمجة للمصطلح ألان اوعليه ف

، بل على مالاشاملياعا ن له  مفهومأ–يقول جيل كيبل اعين كميملسيحي الامل العارج ارة خاتعسالامه على سبيل استخدان انيت  والربوتستاثوليكي والكالغرب ايف املصطلح ولد ونشا
ملسيحيامل العاصولية لدى ألاىل مفهوم اال مفهومهاختزات واحلركاتشويه هذه ىلامية سالإلالدينية ات احلركاملصطلح على ااق هذطالإدى ألعكس فقد ا

ن مصطلح إلقول اىل اتبة الكاتمع ،مث تنتهي اث تغيري يف احدأىل اسرة ،بل يتعدى ذلك ألالفرد والدعوة لتغيري سلوك اتقتصر على مية السالإلاصولية ألان إ: ت أيتبة روبني رالكاوترى -1
عية يف دوهلم اجتمالالنظم اغة ادة صياعإلتجديد واىل التقدمي وسعيهم اميني سالإلادق عن توجه أمية يعرب بصورة سالإلاحلركة ا

ثوليكية الكالكنيسة اخل اء من داجامنإصولية ألان مصطلح الرفض بااهذمية مث يقول معلالسالإلات امية كتعريف للحركسالإلاصولية ألاك بريك فريفض مصطلح املستشرق جاامأ2
.هرة الظاقرب لوصف هذه اموية ، سالإلان تعبري ، إلفرنسية ويرى ا

لعقيدة اصول ألبحث عن اىل انه يشري ات من حيث املصطلحانسب ا" نه امية حيث يقول سالإلاهرة الظانسب لوصف ألامية ،هو سالإلاصولية ألامصطلح ، عتربان فقد اديكمجيامأ-3
ي الشرعحلكم ام اعد نظامية وقوسالإلالدولة اسس أوعن 

: ولية صألان استه عن سيد قطب ، يدلل على املوصللي يف درامحد الدكتور اح اور-4
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.يت الذالديين امل العا-
.سي السيامل العا-
.عي اجتمالامل العا-
.دياقتصالامل العا-
.)1("رجياخلامل العا-
:  ثةىل ثالالفكرية اتاالجتاهان غليون ايقسم برهطارإلااويف هذ

.لشريعة الب بتطبيق الذي يطالسلفي اه اجتالا-" 1
.ااملني يف مؤسسالعالتقليدين اء العلماعة ادة تعتمد على مجاوهي ع: لدولة اه اجتا-2
.ىل مرجعيةايستند لذي الألذي اضعف ألاه اجتالاوهو : ين العلماه اجتالا-3

ل ستقالالانة اصيأوملطلوبة امية لتناز اجناعن انناغلب بلدأيف يةاإلسالمولعربية اسية السيالنظم اىل  عجز ااويرجع سبب ظهوره
اب وغريهاسبألاهلذه ادر شرعيتهالسبب مل تتمكن من تعزيز مصاارية وهلذاحلضالة اصألاتعميق أوعي اجتمالالعدل احتقيق أولوطين ا

نن غليوابرهدكتورالويؤكد .نية املكاوالزمنيةلظروف اوفقافهاطرأوتتشكل اارامسخذ أتي اإلسالمحلركي الفكر ات اصارهإت أبد
اوهلذ...سيةالسيالعملية ارج الكي تظل خاملمثلة هلالقوى اية واإلسالمهرة الظاصرة ايف حمارزابارمسيانلحظ جهد"اننأخري على ألايف 

سس فلسفية أئمة على اسية فقط ،بل هي حركة فكرية قاتكون حركة سيال–الأو
" صرين املعاملسلمني املصلحني ا"فظة من حركة اقل حماواتقدمأكثرقع حركة الوايف اأالإفظة اصولية كحركة حمألانه برغم ظهور ا–انياث
ملصلحني امن اعمقأكثرتمع وقيمة ايف اثريهأللعلوم ولتاصولية فهمألاتظهر الثاث
م سالإلالتجديد يف الكرمي وتعتقد بضرورة ان اىل تفسري حريف للقراتدعو هي الاخريأو:  ابعار
:ىل ا اليت تدعواملسيحية وانة الديانية متشددة يف اصولية حركة بروتستألا

لية الليربارضة امع-1
قدسة ملاحلريف للنصوص التفسري اد اعتما-2
ميني سالإلامية كوصف لتوجيه سالإلاحلركة اق مصطلح طالإفضلت ) ت أيروبرت ر(ىل مصدر ديين للسلطة ام احتكالاضرورة -3

ين آلقراحلريف للنص التفسري ادعوة للتجديد وعدم :مية سالإلاولية صألاامأ
ابقة لكل منهالسات اللتعريفامية وفقسالإلاملسيحية واهرة تني الظارنة بني اسبق ميكن عقد مقاومم
:ملسيحية ا: الأو

لية الليربارض اتعاإ-
اليهإلعودة اواملقدسة مطلقاحلريف للنصوص التفسري اتعتمد -
ىل مصدر ديين للسلطة ام احتكالاىل ضرورة اتدعو -

)مدة ات طبيعة جاذااب–ملسيحية دون حتفظ احلركة اميكن وصف هذه الوسطى وبذالعصور الكنيسة يف ااهرسانت متاليت كام سلطة كهنوتية كتلك اىل قياتدعو امنإ(... 
:مية سالإلا: انياث

د اجتهالاملتمثل يف امة كم  لألاملترالفكري اث التراد باعتدالالسنة مع  اب والكتا" صلني ألاىل العودة اىل اتدعو اإ-
ل احوألالكرمي يف كل ان القراحلريف لنصوص التفسري اىل اتدعو الاإ-
م سالإلالتجديد يف اتعتقد بضرورة -
ة احليانب ام لكل جوسالإلاتؤمن بشمولية -
)بانتخالا(لشورى امية عن طريق سالإم دولة اىل قياتدعو -
ملتمثل يف ا(مة لفكري لألاهود ا، وتوظف ائماداحلريف هلمالتفسري اد اعتمالسنة ودون ان والقراصلني ألاىل العودة اىل ام وتدعو سالإلات تنظيم تؤمن بشمولية اهي  حركة ذ: صولية ألا
)م سالإلاليم التعامية وفقسالإء دولة انشإتمع ، وادة تشكيل اعإد يف اجتهالا

)23-17( .ص.صباين ،مرجع سابق ،لشيان امحد مشسان ارضو:نظر ات املعلوماوملزيد من 
14.ص،مرجع سابق ،الشيباين )1(
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حيث (ميةاجرإفية احنرإهرة اظاأر اعتباعلى اجلتهامنية ملعألاجهزةألاوتوكيل املمثلة هلالقوى اية واإلسالمهرة الظاعملت على جترمي 
)1(.)اهلاألنظمةد اضطهالت كرد فعل احلركاعنف ن اك

فإننا نشري إىل أا كانت حمل اهتمام  الدراسات الغربيةية اإلسالمظهور التيارات ءوبعد أن تطرقنا لألسباب القريبة والبعيدة ورا
لغرب ام اهتمان أنعتقد اكم.التحكم فيهاحىت ميكن ااركه حتاجتامنهم ملعرفة اصولية  سعيألاتلك التيارات اليت عرفت بصة اوخ

من هلااية ملاإلسالمت اتمعاتقبل ت يف رسم مسارالتيان تلعبه تلك ألذي ميكن الغرب للدور اك ادرإىل اية يعود اإلسالمت ارالتياب
ىل تغيري اقد يؤدي الطة ممية للساإلسالمتارالتيالغرب وصول تلك ا،حيث يتوقع اهلاألنظمةصرة اعدة شعبية عريضة ،رغم حماق
.لدولية اين زاملوا

يز بني يلتماعلى ضرورة تؤكد سية السيات ادبيألان إىل ااطية نشري هنالدميقراية من اإلسالمت ارالتياسة موقف ادرإطارويف 
طية كمصطلح بتحفظالدميقراملت مع اد تعية قاإلسالمت ارالتيان افاوعمومطية كمذهب وفلسفة،الدميقراصطلح وطية كمالدميقرا

بعض اليت شنهاء العدايفسر موجة امار جديد ولعل هذاستعمااأعتربت ابل .ذهب وفلسفة مكابصفتهامطلقارفضتهاشديد لكنه
.ائهامن ورةاخملتوالغربية اهليمنة اريع اكشف مشالوواحيث ح.طية الدميقراه اجتنيياإلسالم

لفكر اسية انت حساكاومن هن...رخيي التاريب وتطوره وألاتمع ابنشأةطية مصطلح غريب مرتبط الدميقرا: كمصطلح طيةالدميقرا-1"
مؤسسة الغربية مجيعهاة احليار صيغ اعتبايون على اإلسالمويشدد ...لغربافد من اكمصطلح وامل معهالتعايف ي اإلسالمسي السيا

.ملةالشافته ووجهة تصوره اوثقاإلسالمقض مع اتمع تتناة وايحلالكون وافة ووجهة نظر يف اعلى ثق
قي اكباليهإلنظر اة حيث مت امذهب وفلسفة حياأطية على اىل للدميقروألالنظرة انت اك: طية كمذهب وفلسفة الدميقرا-2
ت قترنااسياسيامانظ" رك املبايقول حممد امك"لرفض اجوت بالية وهلذالليرباكية واشترالالية وامسألرالغرب كافدة من الوات املصطلحا

. اطهارض مع فلسفته ونظرته يف كثري من نقاوقد تتعاإلسالمايقبلهنبثقت عن فلسفة الاتمع ، واواإلنسانهيم عن اومفبأفكار
ء يف اته سوارية مطلقة يف تصرفخلقت ملصلحته وله حامنإلدولة وهي اصل يف ألالفرد هو ان أسية هي اسأطية مبنية على فكرة الدميقراف

اذإاننإلقول اصة وخال.دم اتتصحىت الاألفرادت امقصورة على تنسيق حريالدولة مهمتهالفكرية واأوخللقية ادية واقتصالافعاليته
اصوهلمأن يف ان خمتلفامذهبامهذإايقبلهاإلسالمن إأواإلسالممن اأن نقول أاته فليس لنابذائماقاعياجتمااطية مذهبالدميقرااعتربنا

.)2(."طية من قبل حممد قطبالدميقرارفضت اوهلذ.ائج تطبيقهماونتاوفلسفتهماوجذورمه
لغرب من تعزيز تبعية اميكن يف حديثار ثقاستعمامل هو العاطية يف الدميقراىل تعميم الغرب اسعي إنإىليوناإلسالمويذهب 

من مشروع هيمنته يتجزأسي هو جزء الالسياري واحلضايف والثقالنموذج اف" ادياقتصااهليمنة عليهاميكنه من اية له مماإلسالملدول ا
اهيمهاومفااداعاليت فرضت علينامم ألاهذه "  لك بن نيب امأيوعلى ر. صاملسلمني بشكل خامل وعلى العاعلى شعوب 

، دون امنطقنا، ويستدل ادناجتهااويهتدي افكرنايقتدي تاء كمسلماشيألاهذه ناأيراوهكذااحيوأسلوبااومصطلح
اصبحنأذإايف تفكريناثرهأن اوك. اتناوفلسفة حيامع جوهر شخصيتناقهاتفالصحة وامن ان حنقق يف درجتهأ

)188- 156( .ص.بق ،  صا،مرجع سمحاد)1(
)71-67(  . ص.ص،نفسه املرجع )2(
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.)1("اإلسالمطية يف الدميقرات جديدة مثل موضوع اموضوعاويف حديثنابتنال يف كتوانتن
سية السياايالقضاقف من خمتلف املوانة ياية عديدة ومتباإلسالمت ارالتيان إدمة القاحث املباوسنبني يف ان بيناسبق واكم

ن إبل .سي السيالعمل اإستراتيجيةسية ويف السيااألحزابرضة ويف طريقة تشكيل املعالتعددية واطية والدميقراواإلسالمكصرة املعا
امأوليةانفصالااألحزابوت احلركالعديد من اىل ظهور ادى ذلك أحد حيث الواحلزب اأوحد  الواحلركةاخل اف موجود دختالالا

ختتلف " ت وعليهاحلركاسية لدى تلك السيالرؤية ايؤكد عدم وضوح اممية ،اإلسالماحلزبية ت ارالتيايف لتصحيحية ات احلركايسمى ب
يسهل عليه تغيري حىتعلى ألاىل الصعود اعدة مث القاء امن يريد بناية فمنهسالماإللدولة امة اقإية يف كيفية اإلسالمت احلركار افكأ
ين ثوري متعجل ، يتبعه الثاواووقتاج صربال حيتوألالطريق ا.عدة القامة حىت يسهل عليه تغيري لقالسيطرة على امن يريد اعدة ومنهالقا

ت ادرامن يكون كاضأيك اومصر وهنانياملأواجنلترايف اية كماإلسالمباألحزالطرفني من ينشئ افرة ، وبني احلكومة كان أمن يزعم 
.)2("نالسودايف انية وكماسبالاثوليكية الكاملنظمة ايف اكمالسلطة حىت يؤثر عليهاقريبة من 

طية كوسيلة اقرلدميان أمن اقنطالاخرى ، أية واطية من زالدميقراية من اإلسالمت ارالتياقة وموقف ن نتصور عالأميكن اكم
ملستبدة ااألنظمةية من اإلسالمت ارالتياءل  عن موقف استن  حيث نالطغياوالظلملوقوف يف وجه السلطة وارسة الشعب من ممالتمكني 

من قضية اإلسالمن يقف أي''يل التاؤل التساعن طريق امنهاإلسالملقضية وموقف اهللا هذه احسني فضل األستاذن طرح ألقد سبق ؟ 
لقضية يف البعض احيصر اقع ؟كمالوامر ألاسة امع سيامانسجاويستكني اهل يستسلم هل")3("لكون ؟اغية يف الطالقوى اع مع ارلصا

ن الطغيالظلم واقع اجل تغيري والتحرك من التمرد واحلق هو يف خط اي اإلسالمملوقف ان أانأيريف : و جييب !لقدراء والقضاق انط
سة اس سياسأعلى الإم ازالالضعف واعس والتقانانسلإليربر احلل وليس عذراطيل على لضعيف ليس مشكلة تستاف

اكُنالُوافيم كُنتم قَالُوانفُِسهِم قَألمي ائكَةُ ظَالْملَاهم الَّذين توفَّانَّ إ'' .ىلاقوله تعات نذكر منهايآلالعديد من اويستدل ب.)4(" حلاملرا
نيفعضتسي مضِ قَألْافاالُوار كُنت الَم ضارو اللَّههةً فَتعواساجِريهأوفَافم كاأولَئسو منهج ماهريصم ة يآلال هذه ومن خال.)5(''اَءت

األستاذكد أالتغيري وهلذااعوهلجرة ملن مل يستطيامر بألانت صرحية يف اة كيآلالذل حيث املسلم حتت ان يعيش أحيرم اإلسالمن أايتبني لن
.)6(''ن الطغياجهة انه وسيلة يف موألاجباملنكر والنهي عن املعروف وامر بألاأيعترب مبداإلسالمن إ''هللا احسني فضل 
نفسهم وجه هلم أونشدالراء اخللفان بل حىت الطغياجهة البطولية يف مواقف املوافل مبثل هذه احي اإلسالمريخ التانإاكم

مري تقول أل: لاخر على قولته وقآعترض اعمر ، فاهللا ياتق ا''هللا عنه  اب رضي اخلطارجل لعمر بن : لاق"لرعية حيث النقد من طرف ا
اليه هنإرة اشإلاجتدر اوم)7("منكمامل نقبلهاذإاخري فينوالاذ مل تقولوهإخري فيكم فالادعه فليقله:ل عمر اهللا قاتق املؤمنني ا
ف احنرالاجهة اهم على مووم بذلك وحثالقيالرعية امن ام  طلبوألتقومي فقط بل النقد وااهللا عنهم  مل يقبلواشدين رضي الراء  اخللفان أ

ف احنرالاحقة عملية فة مبالاملسلمني كالزم أنه اهللا سبحان أجب هو الوااصة هذو خال'' جب عليهماه ووعترباو 

)71-67(.ص.، صبق ا،مرجع سمحاد)1(
90.بق صان ،مرجع ساهوفم)2(
49.ص ) 1981، ميةسالإلار الدا: بريوت (،نيةالثالطبعة القوةاومنطق مسالإلا،هللا احسني فضل )3(
49.ه ،صاملرجع نفس)4(
97:ةيآلا،ءالنسا)5(
57.ص،بقارجع س، مهللا افضل )6(
173.بق صامرجع س،شريف)7(
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لعديد من اإىل ء كذلك ارآلاستند هذه وت.)1(" ملالظاحلكم اع اضأوملتمثل يف اسي السياف احنرالاأويين لداف احنرالاء  اعي سواجتمالا
نَّ إ"... ل احيث قاداجه...اجباره واعتبان بل و الطغيارضة اكد ضرورة معأم لسالاة و لصالالرسول عليه ان أصة و اديث ،خاحألا
.)2(... "ئرٍان جالْطَد كَلمةُ حق عند سالْجِهافْضلَ أ

موقف حتفظ ينياإلسالمملفكرين العديد من اقد وقف لكن ي اإلسالممة الظلم والطغيان مبدأ أصيل يف الفكر السياسي واإن مق
لبية الغان أ''سيةالسيات ادبيألاحر حيث تؤكد التنالتفرقة و اىل اخذ به ألاتمع و السلبية  على اائجهامن نتاسية خوفالسيالتعددية امن 
السيئ منهانه رفض او األحزابء امل يرفض بناإلسالمن القول باىل اليوم الشديد امليل ان التحزب فانت تقف ضد اء كالفقهامن 

طية الدميقران نطرح قضية أجيب ابيناوعليه كم)3("ملنكرالنهي عن املعروف و ابمر ألاألتحزب مقبولة كضرورة لتحقيق مبداففكرة 
ية اإلسالمت ارالتيان اية فوالزان ومن هذه الطغيالظلم واهضة اوسيلة ملناأمن حيث اصحيحاطرحاية منهاإلسالمت ارالتياقف ومو

.اسيكون سلبياطبعاملوقف منهان اس تقليد للغرب فاسأطية على الدميقراطرحت اماذإامأطية الدميقرامن اإجيابيتقف موقف 
ي والقرضالدكتور ال اقاة للفوضى و هلذاستكون مدعاألتقوم على حرية مطلقة مؤطرة و الماإلساللتعددية يف ان إ

اإلسالمن اباضأيوقد عرب عن ذلك )4(''ل للفوضى اام فليست حرية مطلقة تفسح التزالاحلرية وامن امزجياإلسالملفكرية يف احلرية ا''
الأيلرالشهوة ،وحرية احرية لضمري الالكفر وحرية احرية لفكر الاطن وهي حرية لوافظ على حرية احياطن كماملوايرعى حرية ''

كما ال ميكن أن نتصور أن احلرية يف الغرب مطلقة ،بل هي مقيدة وهناك ضوابط )5(''لفسوق احرية حلقوق الالتشهري وحرية احرية 
السجن أوانونية وقد تكون هناك عقوبات يف صورة غرامات مالية زها وإال تعرض صاحبها للمساءلة القواوالتزامات قانونية ال ميكن جت

دئ وقيم ليس من ام حمدد مببالعام النظان أحرية مقيدة ذلك اأبنقول ئية مطلقة والاهي حرية غي اإلسالمتمع احلرية يف ان أاكم.
،اماحلرية متاء على القضايل التالفوضى و باىل ايؤدي احل مماملصاخل اع تدنء و ملالبقاايضمن هلالرسم خمطط هلانمإحلرية واجل تقييد ا

عدة دستورية ال قأوك)6("اراحرأم امهأس وقد ولدم الناستعبدمت امىت '' هللا عنهاب رضي اخلطاك من يعترب قول عمر بن ان هنإبل 
.طناملواتؤكد على حرية 

يعتقد به الكل عمالتعبري ليعرب او أيلرامن حرية ا بدون حرية فالبد شرقيأوال ميكن أن نتصور جمتمع إنساين سواء كان غربيا 
لكلمة امن حق طلب اضأيلكلمة بل وافقط حمرومني  من السنانناهن هوالرالعريب الوطن اايف هذاتناسان مأ''حنفي يرىاألستاذن إبل 

نك امكإوب... اناحيو،بل سيكون اطقاناناحيوق لن يكون حلاانه من دون هذان ،ذلك انساهويته كاإلنسانلذي من دونه يفقد احلق ا
تغيري واللنطق الادون ان مإ...اإلنساننك لن حتصل على افااطق مكانه من دون وضع كلمة ناشئت ولكن لتعلم النقط مبان متالأ

.)7(''.... اإصالحثورة وال
و األحزابإطارتنظيم يف ان يكون هلإنع من اك مانه ليس هناقد فنعتي اإلسالماثنايف ترصيالأألتعددية مبدانت اكاذإو

دبيات السياسية أن حيث تشري بعض األ.ت املؤسساوحنن يف عهد اسيمال،ملرجوة اافهاهدأحتقيق عد علىايسادي ممالنوات واجلمعيا
شرة دميقراطية املؤسسات والنخب وال ميكن للفرد حتقيق قد انتهت لتعوض بالدميقراطية الغري مبااألفرادالدميقراطية املباشرة دميقراطية 
. ماديأومجعية أومؤسسي سواء كانت يف صورة حزب إطارمصاحله دون اإلنضواء داخل 

طية بطرق الدميقرالة امل مع مسات فكرية تتعاراك تيان هنأتربز ي اإلسالملفكر اطية يف الدميقرات حول موضوع ادبيألاجعة ان مرو إ
.ياإلسالمث الترالبعد من اأولقرب ات هو مدى اهاجتالاف بني هذه ختالالار امعيخمتلفة و

57.بق  صامرجع س،هللا افضل )1(
19.بق ، صالث مرجع سالثالد ا،بن حنبل)2(
135.صبق اجع سن  ،مرليوغ)3(
118.صه،نفسملرجعا)4(
10.صه،نفسملرجع ا)5(
69.ص ) ]ن.ت.د،[،لتوزيعاب للنشر والشهاشركة : ئر اجلزا(ل وألاجلزء ا،جلنةاملبشرون بالعشرة ا،حلميلياسيد )6(
62.بق  صامرجع س،اإلنسانالدميقراطية وحقوق ،بري اجلا)7(
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:)1(م وهياقسأثة ىل ثالاية اإلسالمصولية ألات احلركاوتصنف  
:لشمولية وهي ات احلركال وألالقسم ا

.ملسلمون يف مصر ان اخوإلا-
.ئر اجلزايف ذانقلإليةاإلسالمجلبهة ا-
.لنهضة يف تونس احركة -
.نالسودالقومية يف ايةاإلسالمبهة جلا-
.صالحلإلليمين التجمع ا-
.يف فلسطني" سامح"ية اإلسالممة واملقاحركة -
:بيةنقالالاسية السيات احلركا: ين الثالقسم ا
.د يف مصراللجهيةاإلسالمعة اجلما-
.قي العرالدعوة احزب -
.ناهللا يف لبناحزب -
:لدعوية ات احلركالث الثالقسم ا
.لسلفية اعة امجلا-
.لتبليغ اعة امج-

سية السيالنظرية اتقسم اوعموماالجتماعي اإلسالمالسياسي فإن القسم الثالث يعرب عن اإلسالمالن يعربان عن ووإذا كان القسمان األ
م وهي اقسأثة ىل ثالاية اإلسالم

.لسنة اهل أنظرية -
.رج اخلواءارأ-
.)2(ميةاميإلالنظرية ا-

األحزابت واحلركات واهاجتالاطة مبختلف احإلاالنوالقد حواستناليس حمل دراية وتصنيفهاإلسالمت اراتيلاسة ادرإنرغم 
لفكر ايف ...تاعاجلمات واهاجتالالعديد من اك ان هنأرغم و.واختالف وجهات نظرها وطريقة طرحها اية لنوضح ونبني تعددهاإلسالم

طية وتتمثل هذه الدميقراملتميزة من ااقفهاملوات معروفة نظراهاجتاث على ثالاهذاثنسوف نقتصر يف حباننأالإي اإلسالمسي السيا
.)3("ياإلسالمر اليسالتوفيقي ، اه اجتالاسي، السيااإلسالم"ت يف اهاجتالا

ىل احيث نشري لزميناالدميقراطية على العامل من ية اإلسالمملوقف التيارات دميية تركز يف معاجلتهااكأت اساك درانت هناكاكم
يني حنو اإلسالمب الكتالبة لدى الغالنظرة انت ات كانينالثماة يانه قبل بدالزمنية فنجد احية الناملوضوع من اىل ان ننظر أميكن "نه ا
يل احلان لقرات من انينالثماة يانه مع بداغري ...ياإلسالممل الفكرية للعاخلصوصية الة واصألاطية نظرة سلبية حيث شددت على الدميقرا

)215-125( .ص.صالشيباين  ،مرجع سابق ،)1(
67. ،ص)2008،  مركز دراسات الوحدة العربية،:بريوت( ،الطبعة األوىل ميةسالإلالنظم الدوري ، العزيز اعبد )2(
)99-39(.ص.بق صامرجع س،غليون)3(
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.)1("طيةالدميقراه اجتاية اإلسالمت احلركالنظر عند بعض مفكري ادة اعإمن اجند قدر

ليت النظرية ات املنطلقاواألسسنركز على نأانأيرتارغم أمهية العامل الزمين من حيث معرفة طور االجتاهات النظرية إال أننا و
.هاجتايف كل أخلطالصحة وانب اه حىت نتمكن من معرفة جواجتاكل ابين عليه

:سي السيااإلسالم-1

امذهبارهاعتباول حت تدور اراعتبالعدة طية مجلة وتفصيالالدميقرار يرفض اتيي اإلسالمسي السيالفكر القد وجد يف 
مصدر لشعب ادة ، اسيلاة ، نيالعلماهى طية الدميقرااليت تقوم عليهااألسسبرز اومن ي اإلسالمقضة للمنهج اسس منأيقوم على افلسفي

أيطية وعلى الدميقراخري مبوقفه من ألالنخرج يف األسسه من كل هذه اجتالااىل موقف هذان نتطرق أل واسوف حنو...لسلطة ا
.س يقوماسأ

تية منآلتسمية ان هذه أوحنن نعتقد .تهائم بذاه قاجتاكي اإلسالمسي السيالفكر ايف سي السيااإلسالمبر التياارف هذلقد ع
اإلسالمن أره هي افكأه اجتالااهذاليت بين عليهالفكرية اعدة القان او" حللاهو اإلسالم: "ر اشعاه رفعواجتالااب هذاصحأن أحيث 
.طية مثالالدميقرالغرب كار من افكأد استريجة الايف حامل حوى كل صغرية وكبرية ولسنادين ش

تسمية غربية دخيلة اأطئة من حيث اتسمية خادناعتقاوهي يف صولية احلركة األأوصويل ألااالجتاه رة  اه عباجتالااويطلق على هذ
ئية احيإت احركاأقد حيث يعتي اإلسالمتمع اعلة يف الفات ارالتيالتشويه بعض لغرب ااستخدمهاي اإلسالمسي السيالفكر اعلى 

سع يف ابشكل وتعود )صولية ألا(ملصطلحااصول هذأ"ن أذلك لغربية ارخيية التالتجربة اىل التسمية اعليه ،وتعود هذه اتشكل خطر
ستخدم لوصف العشرين حيث القرن اة ياىل بداملصطلح ااصول هذأية وتعود اإلسالمئية احيإلامتعددة من الاشكأت ليصف السبعينا
وبسبب ان يتبعوهأحلقيقيني املسيحيني  اليت جيب على اصولألائمة من اقالذين طرحواملسيحيني املثقفني املتطرفني من افظني احملا
ملصطلح اايستخدم هذأال نه جيب املسلمني يعتقدون املسلمني وغري اقبني املرالكثري من ان انتية للمصطلح فالربوتستامريكية إلاصول ألا

ن أحيبون ق م اللذين تلتصاس الناسيئة وصولية كلمةألان ارالكبري جيمس باهوت لالامل اويقول ع.ية اإلسالملصحوة اهرة الوصف ظ
ئفي ويفضل روبر الطالتزمت التخلف وامية والظلالتضييق والتحجر وائنة توحي بائية شاكلمة عداإتفهم على امالباغاإ،اايوصفو

.)2("ويةاإلسالميني واإلسالمم مصطلح استخدان أير
صول وفروع أية من اإلسالملعقيدة اءت به اجالفة ملاخماأس اسأعلى سيالسيااإلسالممن قبل طيةالدميقرالقد رفضت 

دخل للدين يف تنظيم الأية احليالدين عن احدة وهي فصل اطية تقوم على عقيدة والدميقران اعلى "فظ احل حالدكتور صايؤكد اوهن

64.ص،ابقمرجع س،غليون)1(
2008فريل أربيع 18لعدد ا، سيةالسيالعربية للعلوم االة:الة اإللكترونية"ءة حتليلية نقدية اقر:الفوبياصولية وألالغربية بني ات التصورام يف سالإلاتنميط "ل يوسف،مين طالأ)2(

130.ص
الطبعة األوىلين الثاجلزء ارنة اسة مقادر:مية سالإلات اعاجلماسي وفكر السيالفكر الدستوري والفكر الدولة بني ات اسلطفعي ، الشاحممد : نظر اصولية ألات حول املعلوماوملزيد من -
)18–12( . ص.ص)1999والنشر ،  لتدريباحوث وحملروسة للبامركز : مصر(
:ت رئيسية هي اهاجتاث ستخدم كتعبري له ثالاملسيحية اط اسوألاصولية يف ألاولكن مصطلح -

.ة التوراجنيل وإلالكنسيني حبرفية نصوص اصوليني ألاتج عن متسك النالفكري اجلمود ا.1
.لكنسي الفكر اته معول هدم اراعتبالفكري بالتحرر اة ادامع. 2
.لكنيسةاملنشقة على ات اعاجلماجهة اءت ملوالتسمية جاصل ألالديين نظراق انشقالا. 3
.قدمي أمبدأو س تتمسك بفكرة الناعة من اة مجأيعلى اعالكنسي يطلق مشاملفهوم ااصبح هذأو
.لعلمية اصولية ألاك اوهن)ام حربسالإلاوالشريعة حزباسة والدين سيا(حلركية اصولية ألالعقلية واصولية ألا

لنظر يف الفكر واىل حترر اة ويدعو احليات يف املستجداجهة اية ملوالشرعم احكط لإلاستنبالاعد الذي يضع قوالفقه والذي هو علم اصول ألاىل علم ام كلمة تنسب سالإلاصولية يف ألاف–
صة بعد اخاإلسالمي لف مفهومه اصبح له مفهوم خيأت والسلبياسي وفكري مرتبط مبجموعة من ابح له مدلول سيأصالياصولية حألان مفهوم أعلى .اهلاألحكامط استنبات واملستجدا

ر اية وكتياإلنسانرةاحلضاهم على امية خطر دسالإلالشريعة ا... ائة هلاوملناسية السيات اهاجتالامع بعض اراسية وتضامج سيامية على هيئة برسالإلات ارالشعاسية حتمل ات سياهاجتاظهور 
.لتحجر ارض بدق للجمود واسي تعاسي
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اإلتشريع والشعب مصدر اجعلت األنظم وااوتنبثق عليهرافكألااتمع تبىن عليهاسية يف اسأحلرية فكرة اجتعل اأة واحلياشؤون 
اومن هناإلسالماليت يقوم عليهاعد الفة للقواطية خمالدميقرااليت تقوم عليهااألسسن ان يبني بأد ارألدكتور اف.)1("لوسطاحلل اتقول ب

.ياإلسالمسي السيام النظاطية يف الدميقران تكون أميكن فال
تقوم عليه من ال مطية من خالالدميقراىل نقض ا"اإلسالمحلكم يف ام اعد نظاقو"به الدي يف كتاخلاور حممود لدكتاتعرض لقد 

عن تعرضه قص فضالالنابوحي من عقله اإلنسانم سنه اطية نظالدميقران إ: "يقولاألسسفمن حيث . تاقضاومن تناضأيسس بل أ
نه اف... األمةدة اسيأمببدانظرياحىت لو سلمن"نه اطي جنده يؤكد الدميقرام النظات يف اقضالتناعن امأ.)2("للضالاء واهوألات واللرتو
نوين يف القالسبب اهو افم. األمةوليست لكل غلبيةلألدة السيافاذإ.غلبيةألادة ارإيف شكل الإاألمةدة ارإتبدو قعية الالواحية النامن 
طية الدميقران أأي)3("بتة هلماقلية من حقوق ثألان امة وحرمالعادةارإلابيةكثرلألادادستبالوضع ار ا؟ فصغلبيةلألقلية ألاع اخضإحق 

ن حتقق أدت ارأطية من حيث هي الدميقراخر وقعت فيه آقض اىل تنااألستاذيشري اكم.لتهازإتدارأد من حيث هي استبدالاوقعت يف 
دة السيال اعمأرسة امعة يف حق مماجلاذ استأى مع واء يتسالبنامل ان عأتفرض طيةالدميقران أ"ر اعتباة على اوامسلالاة وقعت يف اواملسا

تقدم األلعقول اب اصحأطية خطر على الدميقران أجلهة يرى افمن هذه ىرايبرة الالعماخربة يف فن امعي ذاجلااألستاذن احىت لو ك
تكون التسيري ومن هناءة وحسن الكفاخرى غري أت اراعتبادة على القيار يف اختيالانه قد يقع اأي)4("اهلهالأدة من هو ليس اللقي

يتسع وال.تمع كلهاينعكس ذلك على احلكم مماصب اىل منادة اللقيهالأاص ممن هم ليسواشخألاطية طريقة لوصول بعض الدميقرا
لفوز اح واللنجهالأاميكن من هم ليسواممتابانتخالانون وتزوير يف ات للقاقوت وخرازواقد يقع من جتاىل ماللتطرق ال هناا
ىل توقيف ات ابانتخالاقد تؤدي ائج كمالنتاعن واإلعالنبية انتخالاحلملة اإطارت ويف ابانتخالان عالإة من يائج بطرق خمتلفة  بدالنتاب
.ية فقطالشرعوسيلة لتحقيق وبالتايل فهي .ملسيطرة اف اطرألاحل بعض امل تكن يف صاذإئج النتاء الغإيب وانتخالار املسا

دة للشعب فهو السيان إهي اليت تقوم عليهااألسسبرز ان من افاومن هن"لشعبالشعب باحكم "طية هي الدميقرانت اكاذإو
ن أقضه من حيث ابل تناإلسالمتتفق مع ر الافكألان هذه أه من اجتالااب هذاصحأينطلق اومن هنايالقضار يف كل القراحب اص
.بةالصحاعامجإولسنة ان والقرادلة من أذلك يسوقون عدة تاثبوإلهي هللا ي اإلسالمتمع ادة يف السيا

" هللا وحده فقطادة هللا والسيان أليت تؤكد ات ايآلالعديد من اك اهن: نالقرا: لوألالدليل ا  :أييااه ينوالَّذنوأاميعااطو وأللَّهيعاط
حسن أخرِ ذَلك خير وآلْالْيومِ اللَّه وانْ كُنتم تؤمنونَ بِإلرسولِ اللَّه والَى إزعتم في شيٍء فَردوه انْ تنامرِ منكُم فَألْالي أولرسولَ وا
لة انه يف حابل . عةالطاتدرج يف كان هنأتؤكد على  مرألايلأولرسول مث اعة اهللا مث طاعة ابطمرتأنأبعد ةيآلافهذه .)5("ايلًأوت

حسن طريقة حلل أنه اخر من جهة وألاليوم اهللا وان باميألالتدرج و يعترب ذلك دليل على اان حيترم هذأبد نه الاف" زعتماتن"ف خال
ايجِدواشجر بينهم ثُم لَاى يحكِّموك فيميؤمنونَ حتاوربك لَافَلَ" ىل اقوله تعاليت يستدلون انية الثاة يآلاو.نيةاف من جهة ثختالالا

أي" شجر بينهم"ف خلالايف حل الشرعىل اللجوء ان واميألالربط بني ااضأيك اهنف.)6("اتسليماقَضيت ويسلِّمواممانفُِسهِم حرجأفي 
.لسلطةانه مصدر ادة والسياحب الشعب هو صان أطية من الدميقراتقررالشعب كمال للتشريع وليس وألاملصدر اهو الشرعن أ
.لسنةا: ينالثالدليل ا

اهذب اصحأن أعة غري اجلماهللا مع ان يد اعة واجلمام التزاللجوء بل اضرورة ليت تؤكد علىاديث احألالعديد من اك اهن
عةَ لمن عصى اطَافَلَ" م لسالاة ولصالالرسول عليه احديث ىلايستندون ال وقبل كل شيء وهنوألاهو الشرعن أه يؤكدون على اجتالا

34.صسابق ،مرجع ، غليون)1(
35.ص،املرجع نفسه)2(
55.ص،بقامرجع س، اإلسالمقواعد نظام احلكم يف ، لدي اخلا)3(
56.صه،ملرجع نفسا)4(
59:ةيآل،ااء لنسا)5(
65: ةيآلا،النساء )6(
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ل هذه من خال)2("مجيالاهجرهم هجراويقولون اصرب على ماو"ىل انت على معصية لقوله تعاكاذإعة اعة للجماطفال)1(". للَّه ا
امر مبعصية وهذأك ان هناكاذإالإعة اجلماخلروج على اميكن كره فالأوملرء احب أاجب فيمامر وأعة اجلمام التزان أاحلديث يتبني لنا
."الشرعقبحه القبيح ماوالشرعحسنه احلسن ماف".غلبيةألاليت تقوم على اطية الدميقرايتفق مع الام
.بةالصحاع امجإ: لثالثالدليل ا

ربعة عن ألاء اخللفاحد من افلم خيرج "رعالشدة اعلى سيامجعواهللا عنهم ابة رضي الصحان أبقني جند الساللدليلني اوتطبيق
جِد لَك أابو بكْرٍ مألَ افَقَ" ... ث املرياهللا عنه تطلب اىب بكر رضي أىل اجلدة ذهبت ان أفقد روى )3("سنة رسولهأوهللا اب انص يف كت

لْمغريةُ بن اس فَشهِد النالَ الَ فَساس قَالنالُ اسأسلَّم قَضى لَك بِشيٍء وسللَّه علَيه واللَّه صلَّى اسمعت رسولَ ابِ من حق ومالْكتافي 
اهاعطَألَ فَالَ محمد بن مسلَمةَ قَالَ ومن سمع ذَلك معك قَالسدس قَااهاعطَأللَّه علَيه وسلَّم اللَّه صلَّى انَّ رسولَ أشعبةَ 

ك ان هنأهللا بل ادة اعلى سياتعديارهاعتبالشعب وادة اهللا يف رفضه فكرة سياورد عن سيد قطب رمحه ايستدلون مباكم.)4(..."لسدسا
عقلية لة اهلية حاجلار اعتباملسلم واكم احلاتمع والقصوى من حيث تكفري اته ياىل اه سيد قطب اجتاطور " سيالسيااإلسالم"يف اراتي
.)5("داجلهابي اإلسالمتمع امةاقإلهلية اجلاهلجرة من هذه الة زمنية واحال

ق ايساوهن،طلالباحلق وان العدد ميزاجيعل كثرة الاإلسالمن أر اعتباللشعب على رع الدة للشالسيان أويستدل على 
لعديد من اىل ايستند اغلبية كمألاأيفه عن رختالارغم خذه به أملنذر واب بني اخلباأيهللا عليه وسلم من رالرسول صلى اموقف 

خلط اعلى طول اإلسالمرض مع انية تتعالعلما" ن أين ذلك ام علمانظاأس اسأعلىاضأيطية الدميقراه اجتالاار هذانصأورفض *تايآلا
نأأي.)6("ئمال داتصاحم ولة تالادة وتشريع يف حعقياإلسالمن أخر، ذلك آلام انعدابالإاحدمهاء اميكن بقوالاجلمع بينهماجيوز فال

رنة بني اهي مق) طيةالدميقراواإلسالم(مني النظارنة بني املقاف"احدة ومن هنان لعملة واوجهامهي اإلسالمم النظالتشريع يف العقيدة وا
.)7("لنقيضنيا

لتعددية اسية عن طريق السيااألحزابليه إلذي تدعو التشتتالفرقة واهللا ونبذ ام حببل اعتصالالوحدة واىل ار التيااويدعو هذ
صبحتم ألَّف بين قُلُوبِكُم فَأًء فَاعدأذْ كُنتم إللَّه علَيكُم انِعمةَ اذْكُرواواتفَرقُواولَاللَّه جميعابِحبلِ اعتصمواو: " ىلاويستدلون بقوله تع

 هتم8("اخوانإبِنِع(

329.صبق ،امرجع س،مساخلالد ا،بن حنبل )1(
10:ة يآل،املزمل ا)2(
55.بق،صامرجع س،اإلسالمقواعد نظام احلكم يف ،لدياخلا)3(
بعالراجلزء ا، لصحيح امع اجل،)لترمذي اعيسى حممد بن عيسى بن سورة يبأحممد مامإلا(الترمذي)4(
)92-91(ص،بقامرجع س،غليون )5(
...يفقهونيعلمون ،الس الالناأكثرن إ"ق ايف سيائمار للحقيقة وهي تكون داية ليست معيكثرألان اليت تؤكد باتياآلاد من لعدياك اهن*
191.، ص) 1988، بامكتبة رح: ئر اجلزا(اإلسالماحلديثة يف مواجهة األساليبا  حذروإ،لسيدالدين احل سعد اص))6(
191.صنفسه،ملرجعا)7(
.103: ةيآلا،ناعمرلآ)8(
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م اعتصالالوحدة واىل ات تدعو ايآلانت هذه اكاذإ.)1(..."تالْبيناَءهم اجامن بعد ماختلَفُواوالَّذين تفَرقُواكَاتكُونواولَ:" اضأيوقوله 
ءاراآلخيتلف وتتعدد قدابينمصولألاوبتالثوابمتعلقة الوحدة هنان اوحنن نعتقد ملسلمني امر متفق عليه بني مجيع أان هذاهللا فاحببل 

.خرآىل ان احدة ومن زمالوالبيئة النظر يف ات ابل حىت بوجهاتلبيناف الختابان خيتلف فيهأروع ميكن ك فالنسبة للفروع حيث هناب

عتمادها على ووسائل المن حيث أا طريقة غري مثلى الشرعويشكك أنصار هذا االجتاه يف مدى فاعلية الدميقراطية يف إقامة 
يل التالدين وبامةاقإللصحيحة الوسيلة ان هذه ليست اىل تصورهم التعددية احلزبية واه من قضية اجتالاايعود موقف هذ"غري شرعية كما 

يؤكد اماوهذ.)2("تانامكإلاقة ودر الطان تستهلك ألشركي هي لعبة ميكن انية ودخول جملسهم العلمات ابانتخالاك يف اشترالان اف
د استبدالامفهوم ف. يتاملؤسسايت اليآلاملستوى الفلسفي فقط بل كذلك على النظري املستوى اطية ليس على الدميقراه يرفض اجتالاان هذأ

.م مستبداملعىن هو نظااطي ذالدميقرام النظالدينية ، وابة الدنيوية للرقالسلطة اسية هو عدم خضوع السيات ادبيألاعندهم حسب 

لغريب الفكر اويستدل على فشل يلامسألرالفكر اجزء من اأس اسأطية على الدميقراه يرفضون اجتالاان من هذوك مفكراهنو
اإلنسانلثورة على ان أالإالتكنولوجيالعلم وات احلديث من معجزالعصر احققه الرغم مماب"رلز فرونكل املفكر تشابقول اعموم

دة والالسعاحلديث على ااإلنساننه رغم كل ذلك مل حيصل اذ إتشتد وتقوى تأبدلكون اه على لذي سيطر بعمله وعقلاصر املعا
ه اجتالااب هذاصحأن ات فاملستوياليل وعلى كل التحال هذه ومن خال)3("لقلقالت قيمه يف ختبط ووجوده مهدد بازاومنينةألطما

ط النقاه يف تركيزه على اجتالاامهية هذأوتكمن .لنفسيةاتية وحىت املؤسساولنظرية انب اجلواومن كل طية مجلة وتفصيالالدميقرايرفضون 
لنظري من جهة وكشف عيوب التحليل اق يف نطالعدة لالاكقاختذهاية حيث اإلسالملقيم اطية والدميقرافية بني خلالاجلوهرية ا
نب اجلوالعديد من اغفلت أاإفلصحة انب من اجوان هلان كاه واجتالااء هذارأن أاليه هنإرة اشإلاجتدر امو.نيةاطية من جهة ثالدميقرا
).لتوفيقيااإلسالم(دمة مع القار واحملايف اليهإليت سوف نتطرق التحليل وهي اخرى يف ألا

.*"لدييناصالحإلا"لتوفيقي ااإلسالم-2

لدين ان سعد ايب وعدنالتراور حسن لدكتاي ووالقرضالدكتور يوسف اميني معروفني مثل سالإمفكرينه يضم اجتالااوهذ
لتحفظ اإطاره يف اجتالااب هذاملوجود بني كتاف ختالالاورغم ... خرينآىل افة اضإلالغنوشي ومنري شفيق باشد البشري ورارق اوط

ره افكأه اجتالااهذاليهليت بين عالفكرية اعدة القاهللا وهي اك شرع احلقيقة فذاتكون انه حيثمام متفقون على أالإطية، الدميقراه اجتا
ار هذانصألقد تسلح و.)4("هللا ودينهالك شرع ان فهناطريق كأيبظهرت اذإلعدل ات ارامإن إ"جلوزية القيم امن قول بن اقنطالا
عمدة أث ى ثاللغريب بين علالفكر ان أ"محد بن حممد ااألستاذلدكتور ايؤكد اوهنار وحتليلهافكألاسة العلمي يف درالشك اه مبنهج اجتالا

لنظرة اه يف اجتالااب هذاصحأيشترك اكم.)5("در ملقحارفقة دليل قالإلفكر االثقة يف هذاابدأميكن لفطرة والالعقل واهلوى وارئيسية 
ر اياصة بعد اوخ1985م اصدر بعد عان معظمهأر هو التياات هذابامييز كتاهم مأولعل "فكرة أوم اطية كنظابية للدميقراجيإلا

.105: ةيآلا،ناعمرلآ)1(
118.بق  صامرجع س،سية السيالعربية للعلوم اجلمعية ا)2(
31.ص) .]ن.ت.د[،لكتب ار اد: ئر اجلزا(،مسالإلايف ضوء األخالقولنفس اعية واجتمالالعلوم اهيم امف،جلندي انور أ)3(
ح ديين يف صالإمن اربأوحدث يف اعلى ماساتية قيآلديين احصالإلالتسمية ان هذه أهو وحنن نعتقد ايقبله كمنه الاالغريب كله كمالفكر ايرفض لذي الالتوفيقي اه اجتالاويقصد به *

هو الة توفيق بني مواك حماهننأساسأئمة على المأكثرلتوفيقي اه اجتالاح صطالاو نعتقد اإلسالمي لفكر اه يف اجتاأيعلى اقهطالإيصلح لتسمية قد الان هذه أنعتقد التنوير وهلذاعصر 
مسالإلادين يف حصالإك اهننأنقول نأميكن الاننأنعتقد اننإ، حبيث ميةسالإلالقيم ادئ واملبالغرب مع ات من آ
91.بق، صامرجع س، ن غليون انظر برها-
69.بق  صاجع سمر،غليون)4(
.1997سنة كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة .النظم السياسية املقارنة قسم العلوم السياسية :أستاذ حممدامحد بن األستاذه مع اجرينأر احو)5(
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ء ارسإىل اجلديد من منطلق سعي املي العالوضع اعل مع التفاىل اطية فهم بدورهم يسعون الدميقراحلديث على اظم ايت وتعالسوفياد احتالا
.)1("ياإلسالمحلل اعد اقو

ىل ا" ليةآلا"تية املؤسساحية النامن اإلسالممع يةطلدميقراافق اكيد توأز تواملفكرين جتالة بعض واليه هو حمإرة اشإلاجتدر اوم
ملصلحون من تطوير منوذج اء مل يتمكن هؤالولألسف" .للشورىادفاطية مرالدميقرالفلسفية لتصبح النظرية احية النافق من التواكيدأت

اقرنربعة عشرأث اط تقليدية مزودة بتراسأويف نشؤوام أننسى حلديث والاانتبعه يف عصرني اإلسالمد اقتصالاية واإلسالمللدولة 
ن اد هوفمالدكتور مراويضيف )2("لوسطىالعصور اء ايكون بعلماشبه مأء اس علماىل فاملدينة اليوم نرى من احىت اننإفاضأيولذلك ...
التكنولوجيالطبيعية والعلوم ارسوافعة دالداوقوته صالحإلاء اقد محل لونه ا"ملتمثلة يفاوينيصالحباإليتعلق اخرى يف مأحظة مال

لغربية فهم ات امعاجلايف ادرسوان مل يكونوإلذين الئك أوية ، اإلسالمد لبالاهلندسة يف كثري من اهرة بني طلبة الظاحظة تلك مالوميكن
.)3("وأخالقيم روحي اكنظاإلسالمبارتبطوالغربية ، ولكنهم اباألساليباقد درسو

ن اواألمةدة اطية من علمنة وسيالدميقرااليت تقوم عليهااألسسن أر اعتباسي يف السيااإلسالمه مع اجتالاار هذانصأيتفق 
لدين اء يف اجاء على مابناألسسنية تكييف هذه امكإم خيتلفون معه يف أالإي اإلسالمتمع افق واتتولسلطة الالشعب مصدر ا

سع الواملعىن االدولة حيث يعترب هذالدين عن اد ابعإيقصد به ه الاجتالاالعلمنة يف هذان مفهوم إ.بتةاثصولأوعد امن قوي اإلسالم
سلطوية حيث يؤكدون ديولوجيةأيكلدين ام استخداح للدولة بالسماملتمثل يف عدم اه واجتالااملعترب يف هذالضيق وهو املعىن اامأللعلمنة 

مر مفروغ منه ولذلك أهو انياعلمالدولة تنظيمان ن كوأسع الواملعىن ان لضيق الاملعىن ابامنإوملعىن اانية ذالعلما"يستخدمون م الأ
لدولة للدين ام استخدان أذلك )4("سلطويةديولوجيةأيكلدين ام استخداح للدولة بالسماعدم امنإولدولة املطلوب ليس علمنة ان اف

ية هي دولة اإلسالملدولة ان أن افملدكتور هوايرى اوهلذ.حلقوقالبة باملطابل حىت النقد هلات وحيول دون توجيه ازوايصبح مطية للتج
م التالنقيض التعدد هو ااهذن أويضيف وهي صحيحة " مح التسادين اإلسالم"لغرب مقولة ايستوعب ال" نهاعلى حيث يؤكد ليةاليرب

وإمنافقط اطبيعيارمأيعتربه نه الالتعدد بل اف وختالالاينكر الاإلسالمو"لكنيسة ارج اص خخالال"ثوليكية الكالكنيسة العقيدة 
لكل " لفكري اف ختالالافقط بل يشمل حىت ... جلنس اللون واف يف ختالالايقتصر على الهللا وامن عند سنة كونية بأنهيؤكد 
.)5(...حدة امة واهللا جلعلكم اء اولو شاجاهنمنكم شرعة وماجعلن

تفرض ال. ابقاسابيناكملية اية هي دولة ليرباإلسالملدولة ان أادهان بنتيجة مفالدكتور هوفمالتحليل خيرج اال هذومن خال
الدينية بينماطية التيوقرالدول ات اوهذه صفة من صفدية استبدالة لدولة احميؤدي الاألخالقر وافكألاوفرض امنهجعقيدة وال

سية السيات الااللتطبيق يف خمتلف اروعومشامنهجاإلسالمدولة تتخذ من ية هي دولة مسلمة وليست دولة دينية اإلسالملدولة ا
ني وقد يملسيحيني كذماليهود وااش يف ظلهاطنني حيث عاملواحد من اأيعلى ااومعتقدارهافكأتفرض عية والاجتمالادية واقتصالاو

.مةالقيالذمي يوم اخصيم من ظلم انأل المهم بل قم من ظلسالاة ولصالالرسول عليه احذر 
ات يقد وفر لغري املسلمني حرية الفكر و أالعتقاد فكيف نتصور أنه حيرم املسلمني منها وهناك العديد من اآلالماإلسوإذا كان 
"لدين اه يف اكرإال" اليت تؤكد هذا املعىن 

35.ص،بق امرجع س،غليون)1(
70. صهوفمان ، مرجع سابق ،)2(
70. صاملرجع نفسه،)3(
74.،صسابق رجع م،غليون)4(
48:ةيآلائدة،املا)5(
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ملسلمني اوغري ملسلمنيامح بني التساد على الدكتور هوفمان حتليله ليؤكمث يسترسل.)1("لكم دينكم ويل دين ...فرون الكااهأيقل ي"
.)2(لعدل على غريه ان يفرض أحد ميكن ألكم يف سلطته والاحلاسرة  وألاه ويف العدل على  مستوايقيم ن أحد انه على كل واو

حدث يف اة كمالقنال هذه لتسلطية من خالااريعهاعلى مترير كل مشاعدهايساسة مماقدالدولة للدين يعطي هلام استخدان إ
ولذلك اسلفامعلمناكشخصية تشريعية تنظيماجبوهر مفهومه"لدولة هي ان أق خوري اسحإد ايؤكد فؤالوسطى وهنان لقروايف اربأو

ية كشخصية تشريعية اإلسالمت اتمعالدولة يف الكن و)3(."ءالسمامن صنع الاإلنسانمن صنع األلدولة ات الطعن بتشريعاجيوز 
.بقي من فروعاملطلقة يف ماحلرية االتكون هلان نلتزم أبد بت الاوثوصوالأك ان هنأس اسأعلى لتشريعاملطلقة يف احلرية االيست هل

ىل الدعوة احلسنة باملوعظة اسلطة دينية سوى سلطة اإلسالمنه ليس يف اس اسألدينية على السلطة املفكرين اجم بعض اولقد ه
حلسنة املوعظة احلكمة واخلري باىل الدعوة املنكر عن طريق النهي عن املعروف وامر بألاأيقر مبداإلسالمن أأي.لشرالتنفري من اخلري وا

ي اإلسالمحلكم ان أيفيد امم)4(..."حسنألَّتي هي ادلْهم بِالْحسنة وجالْموعظَة الْحكْمة والَى سبِيلِ ربك بِإدع ا: " ىلاعهللا تاحيث يقول 
ليس " ضحة حيث يقول ارة والقضية بعباهذه "د حسم حممد عبده لرعية ،ولقاىل رضى إلشعب واىل اام مرجعهاحلكام مدين وسلطةانظ
يسميه املسلمني مباخلليفة عند ان خيلط ألنظر اجيوز لصحيح لوجوه والالدينية بوجه من السلطة القوم بايسمى عند اماإلسالميف 

عة الطاس حق الناب اع وله يف رقيلتشراثرة يف ألاوله حق .هللا الشريعة عن الذي ينفرد بتلقي اهو ن ذلك عندهم اف) تيك اتيوكر(فرنج إلا
لدين اخللط بني اكيب ضرورة عدم الكوالرمحن اعبد كدأاكم.)5(" ن اميألاحلورة بل مبقتضى حق اة ياتقتضيه من عدل ومحالتبعية ومابال
بقصد متكني سلطتهم من الإلدين اؤون بايترسة الالسيالدين واخللط بني الون وان حيلذياسة السام واحلكان أ"س اسأسة على السياو
حب ابة عن صاني"فة ملودودي للخالافسر تعريف طارإلااويف هذ.)6("كديناإلسالمصل له يف أالان موقفهم هذاواألمةء يف البسطا

اكم هي جزء من مضمون وظيفته وليست حتديداحلان كمسؤولية لدياسة ان حرأس اسأعلى الدنياسة الدين و سياسة ايف حرالشرع
.)7(" ديينسي الالوطين حزب سياحلزب ا"حممد عبده اغهاليت صالوطين احلزب امج امسة من برناخلادة املاء يف السند شرعيته و ج

نية رفضه بصفة امكإلون بعدم ه يقواجتالااب هذاصحأن اف" لسلطةالشعب مصدر ا"طية الدميقراسس ألث من الثاس اسألاامأ
اجيوز له وهنالان يشرع فيه وبني مأجيوز للشعب احلدود بني مالرسم اجتهدواحيث جندهم .تاميكن قبوله بدون حتفظالامطلقة كم

:يلالتالتقسيم انذكر 

:لتوقيفيةائل املسا-1"

لنسبة الرسول نفسه باامشورة وموالأيرافيهاألمةدافرإلدة وهذه ليس العبالعقيدة والدين واملتعلقة بشؤون اوهي تلك 
ئل اليت متثل مسان وهي املكان والزماتتغري بتغري ة التباثهي و.مطيعون ومنفذونالإاألمةد افرأامبلغ وبشري ومالإلدين الشؤون 

ان خترج عليه كمأأون تلتزم به أامإفديل لتعالتبديل والايقبل نه الاملودودي عليه اعلى ألاابأل الذي قألذي اي اإلسالملدستور ا
.تبديل تغيري فيه والفهو دستور سرمدي ال.ملودودي ان على حد تعبري اريإواخرجت تركي

:لتوفيقيةائل املسا-2

6-1:ةيآلا،رونفالكا)1(
73. بق صامرجع س،ن اهوفم)2(
74.،صسابقمرجع ،غليون)3(
.125:ةيآلا،لنحل ا)4(
11بق ، امني ، مرجع سحممد أأمحد)5(
) 69- 62(.ص.بق  صامرجع سغليون ،)6(
)69-62(.ص.صنفسه ،املرجع)7(
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ت اسباملناليومية ويف بعض ام اس يف حيالنااليت يتعرض هلااألموروبحلكم الدنيوية وبشؤون الشؤون املتعلقة باوهي تلك 
ء العلمافهم وفقه اوهو م–لفهم الفقه هو املقصود باو–ي اإلسالملفقه اف.)1("ومشورةأيراس فيهاصة م ويكون للناخلالظروف او
لألحكامالتأصيلميكنهم ذلك من اصول كمألالفرعية من ااألحكامص ستخالاملرتل حيث ميكنهم ذلك من اهللا اء من شرع الفقهاو
فوه من اضأامبه واوقالولشريعة اء من الفقهافهمه الفقه هو مالوحي واتى به أالشريعة هي ماف".لكليةاعد القواطاستنبجلزئية الا
ين الثاهلي وال مصدره وألان إلغرب يف انون اعن ق)  األحكامأوالشرع(ي اإلسالمنون القاف ختالاينحصر الوأفكارهمدهم اجتها

إالشبهه يف ذلك أيية ، ولاإلنسانة احليات الايشمل كل جمي اإلسالمالشرعن ايف –سية اسأصفة وب–اضأيمصدره فكر بشري ، بل 
.)2("ياإلسالمالشرعيف انصيبارة جتد هلالزيام والطعاب ادآملوسوي ، فحىت االشرع

الشورى مماليت حتث على ات ايآلالعديد من اك اوهنويسدل العلماء بالشورى إلقرار مبدأ االختالف يف املسائل التوفيقية 
من حولك انفَضوالْقَلْبِ لَاغَليظَ اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظارحمة من افَبِم: "ىلالضرورة ونذكر قوله تعالدين بايف امعروفأمبداجيعله

كيدأتلكرمية صرحية يف اةيآلاو)3("لْمتوكِّلنياللَّه يحب انَّ إللَّه اعزمت فَتوكَّلْ علَى اذَإفَمرِألْارهم في واستغفر لَهم وشاعف عنهم وافَ
لنخبة فقط ؟ويف اصة بام هي خأمة اهي للمسلمني عأمع من ؟ أوائهاجرإيتم كيفمىت ولكن مل تبنياإلسالمم يف اعأكمبدلشورى ا

ىل جعلانه وتعاهللا سبحان أجند )4("هم ينفقُونَارزقْنامرهم شورى بينهم وممأةَ والصلَاامواقَألربهِم وابواستجاذين لَّاو":ىلاقوله تع
ليس للمؤمنني فتوقيفية أحكامأقرته الشريعة من تصور أن تكون هناك شورى يف ماميكن أن  نوال.ملسلمنيات الشورى صفة من صفا

. اختيار يف ما أنزل اهللا من أحكام

ن هو القران أس اسأعلى اصل وكيفية تطبيقهاومل يعط تفاإلسالمحلكم يف ادئ الشورى من مبان قد جعل القران اكاذإو
ر اقرإن إ.مة فقطالعادئ املباراقرإبائماتكتفي داامنوصيل التفاء اعطإاصهاختصاتري ليس من الدسادستور للمسلمني وأوق ابة ميثامبث
ن أجند اوهلذالنسبة للشورى هو طريقة تطبيقهاملتغري باامأجمتمع، يوألن ان ويف كل مكالكل زمام يؤكد ضروراعأكمبدلشورى ا
.نان ومكالكل زماإلسالمحية سر صالان وهذاملكان والزمايقتضيه احسبمام تطبيقهار نظاختيان ترك للمسلمني حرية القرا

لفرعية ليؤكد يف الكلية وات الاحلايسمى بابني م" سيةالسيااعناضأوواإلسالم"به ادر عودة يف كتالقاعبد األستاذلقد ميز 
أناألمةيف أيلراومر ألايلوأللشريعة اوقد تركت "مة العادئ املبالكلية وااألحكامداريإبلاحوألاغلب اكتفت يف الشريعة ان أخري ألا

اءت اليت جابط الضوادئ واملباصيله يف حدود ائقه وتفادقاهليكل فيبنوااهذان يستكملواعد والقوالتشريع على هذه اء ابنايتمو
.لتشريعاعلى نوعني من الوجه جيعل حقهم مقصوراالتشريع على هذاوتقييد حقهم يف ... لشريعةا

اليت يصدرهات ارالقرائح واللوابة الوجه يعترب مبثاالتشريع على هذاية واإلسالملشريعة ان نصوص اضمايقصد :ت تنفيذيةاتشريع-ا
.لوضعيةانني القوان تنفيذ اصه لضماختصاليوم كل يف حدود اء الوزرا

تكون ت الالتشريعامة وهذه العالشريعة ادئ اس مباسأعلى اجتهاوسد حاتهياعة ومحاجلماتنظيم ايقصد :ت تنظيميةاتشريع-ب 
مع ان يكون قبل كل شيء متفقأت التشريعالنوع من ااويشترط يف هذ.صةافيه بنصوص ختأتلشريعة فلم ات عنه سكتافيمالإ

70.ص)  1985، معيةاجلاملعرفة ار اد:مصر (هبات ومذاشخصي:مسالإلاسي يف السيالفكر ا،وح لفتابو أل شرف حممد جالاملعطي واحممد علي عبد )1(
109.بق ،صان ،مرجع ساهوفم)2(
159:ةيآلا،ن اعمرلآ)3(
.38: ة يآلالشورى ، ا)4(
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.)1("امطلقانبطالطالان باكالإلتشريعية واامة وروحهالعالشريعة ادئ امب

هو من ار ،وبني ماخيافيهمةأللليت ليس اصول ألاهو من احلدود بني مايني رسم اإلسالمملفكرين الة بعض واحمإطاريف و
طية على مستوى الدميقراوي اإلسالمسي السيام النظابني اجوهرياك فرقان هنأالنكدأيت، اعدهايسامر منهان ختتأاليت جيوز هلالفروع ا
حيث ية الشرعدلة ألاي الماإلسلفكر ايف التشريع ويصطلح عليهادر الغريب  مبصانوين القالفكر ايعرف يف امأولتشريع املرجعية يف ا

األمةر اختيالغربية يف اطية الدميقراملرجعية يف اتنحصر ابينم...  داجتهالاع ، امجإلالسنة ، ان ، القرا: يتآلاتترتب كاإلسالميف اجنده
طيتهم ام حيسبون دميقرأينهم وبالفرق بيننا"ن أبقوله ي اإلسالمسي السيام النظالغربية واطية الدميقرالفرق بني املودودي احيدد اوهلذ

.)2("هللا عز وجلانون افة متقيدة بقخلالان وحنن نعتقد العناحرة مطلقة 

يقول اهللا من تشريع وهلذانزل اامقيدة مباإلتشريعية حيث السلطة اضحة على مستوى احلدود بصورة واهذه كدأوتت
)3("اإلسالمت يف حدود شريعة السلطامصدر األمةن ،إهللا ابه ذنأيمل اع فيملتشريامتلك ملنتخبة الالسلطة ا"ي والقرضالدكتور يوسف ا

األمورحلكم من ام ان نظملزمني بتطبيقه الاوحنن لسنامقدساماية ليست نظاإلسالمفة خلالان إه اجتالااب هذاصحأيرى اكم.
فة ركن من خلالامة اقإن أ"لذي يعترب التصور الف اه خياجتالاان هذإغري .يةاإلسالمبت الثوايف حدود مةلألملتروكة ادية اجتهالا
غري صحيح مجلة نرىاوذلك كله يف ماإلسالملفة اوعلى شبهة خملةاصلألنبة الضرورة على جماخذ من غريه ينطوي بألان الدين وا

.)4("ملسلمنياىل وحدة الذي يرمز اسي السيام النظاطفي بالعاط ارتبالالتعلق به يعرب عن اووتفصيال

حيقق اقع مبالوارض ايف اس طريقة تطبيقهاوترك للن... لشورىالعدل واكاعلياوقيمسيةاسأدئ اقد وضع مباإلسالمنإ
نون عرضة القايكون ساسألااهللا وعلى هذالشريعة من عند االبشر بينمانون من صنع القان اكاسب ظروفهم ومن هناحلهم وينامص

. نازمألاون اطوألاتغريت ابت مهماك ثوالكلي فهنالتغيري ااىل هذاجة الشريعة يف حاتكون الالتطور، بينماأيلتبديل كله، اللتغيري و
:نافرعي اإلسالملفقه ا"جند يف اوهلذ

.دلةالعالاحوألامة يف العااصدهاسة ومقالسياعد ابتة وهو قوالثالبشرية الفطرة ات الدة تتعلق مبقتضياقيم خنهأليتغري بت الانوع ث-1"

م و احلكامر من ألايل أول يقع علىوألاسع من أولة وهو لدالالفروع ومل ترد فيه نصوص قطعية يف ايتعلق بانوع متغري وهو م-2

)234- 233(.ص.ص، ) .]ن.ت.د[،لزيتونةا: ئراجلزا(ضاعنا السياسيةأوواإلسالمعودة، درالقاعبد )1(
33.ص،بقامرجع س،اإلسالمي تدوين الدستور ،ملودودي ا)2(
99.ص،بقامرجع س،غليون)3(
70.بق   صامرجع س،ملعطياعبد )4(
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.)1("ت كل عصر ائمة ملقتضيملالالنظم احللول واط استنبد الاجتهالاء اعلم

اكمايف كل عصر لوجدناإلنساناريخ ودرسنالتااناستقرا" لو اننألاإلنسانئص ات خصالشريعة بثبات اك من يربط ثباوهن
رة تقترب يف اىل حضاأوملنهج ات يف اىل ثباجة ان حبانسلبشرية لإلات يف كينونة الثباان هذإت املقومائص واخلصايف ثبات ابقاساذكرن

ابتاثيبقىطارإلاابتة هذار ثواوحمإطارركة ضمن قيل تصور له حاكمأوجلمود ايعرف بت الابتة، وتصور ثات ثامن معطياجذوره
.)2(حلقيقةاهذه إطارعددية ممكنة يف لتاطية والدميقراخله فاحلديثة يف داهيم املفاب بعض استيعاملمكن اولكن من 

ف الختالاتسمح بحدة الانه حقيقة واس اسأملسلمني على اف بني ختالاك ان يكون هنأيرفض اإلسالمن اد باعتقالان إ
لفروع اواف فيهختالالاميكن ال ليت ابتة الثاصول ألايفرق بني لتصور الاان هذاف)3("لْمستقيماطَ الصرااهدنأ: " ىلاىل قوله تعااداستنا
محد بن حممد الدكتور ااألستاذيؤكد اوهن)4(..."الَنهدينهم سبلَنافيناهدوالَّذين جاو: " ىلاىل قوله تعااداستنااف فيهختالالاليت جيوز ا
ن إ" رة الدكتور حممد عمايعتقد اكم)5("ائم ظروفه يف وقت ملذي يالالسبيل ار ان خيتأملستقيم فيه سبل ولكل جمتمع الطريق ان أ"

مل حيدد طريقة معينة اإلسالمثال فم.)6("صول ألالفروع وابني اىل خلطهايعود امنإصولية للتعددية ألاية اإلسالمت ارالتياة بعض واعد
سبة املنازمة ولالاةلكيفياوق لطرار اختيااعليهم فترك هلاألمةن يتوفر شرط رضى أجب أوامنإون الربملاثلني يف مملاأوكم احلار اختيال

هللا اك شرع ان فهناطريق كأيبظهرتاذإلعدل ات ارامإن إ"جلوزية القيم ابن الشيخ ان حيث يقول الزمان واملكاملتغرية بتغري االظروفه
.)7("ودينه

من انستخلصهن أليت ميكن اة األساسيلعربة ان الزمين بينهم فارب التقاحدة رغم ابطريقة واشدون مل يعينوالراء اخللفان اكاذإ
ن ادي فاجتهامر أكم هو احلار اختيان أمن اقنطالاف بينهم، ختالاك ان هناكامالإوبتة اك طريقة شرعية ثاليس هننهاشدةالرافة خلالا
كد أولقد . طيالدميقرام النظابخذأتليت الدول اليوم يف كل املتبعة اب انتخالاد صيغة اعتمايف اشرعيانعايرون مه الاجتالااب هذاصحأ

كن به تبني من حيوز ح مياكل طريق متاتناجاوحالناحوأليوم على حسب ان نستخدم أجيوز "حة يف قوله املودودى صراعلى ألابو أاهذ
حليل ايستعمل من ن الأمه بشرط استخدااليت جيوز لناحة املبالطرق ان من الزمااب يف هذانتخالان طرق أشك والاألمةثقة مجهور 

.)8("ملرذولةائل الوساو

مة العالبيعة ايعرف باشر وهو ماملباب انتخالانه عرف اجند ي اإلسالمريخ التاء استقراوب
لبيعة ابي اإلسالمسي السيالفكر ايعرف يف اشر وهو ماملباب غري انتخالاعرف اكم-يب بكرأفة تبع يف خالالذي اوب سلألاوهو 

:يليانية كمالسلطااألحكامبه اردي يف كتواملاالذين تتوفر فيهم شروط يعددهالنخبة العقد وهم احلل واهل أاليت يقوم اصة اخلا

.امعة لشروطهاجلالة العدا-1"

.املعترب فيهالشرط امة على امإلاىل معرفة من يستحق الذي نتوصل به العلم ا-2

)28-26(.ص.ص بق ،امرجع س، هللا اب اج)1(
99.ص، بق امرجع س،غليون )2(
6: ةيآلا،حتة الفا)3(
69: ةيآلالعنكبوت ، ا)4(
1997لسنة اتنة ، امعة باحلقوق ، جاسية ،كلية السيالعلوم اقسم - النظم السياسية املقارنة :أستاذ محد بن حممد الدكتور ااألستاذه مع اجرينأر احو)5(
87.مرجع سابق ، ص،غليون)6(
.69. ، صنفسه املرجع )7(
290.ص،بقامرجع س، تورلدسانون والقاسة والسياوهديه يف مسالإلانظرية ،ملودودىا)8(
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.)1("قومأحل املصاصلح وبتدبري أمة امر من هو لإلاختياىل ان املؤدياحلكمة اوأيلرا-3

به من ارفوعالنخبة ملايصبحون من هذه امنإويعينون فة الخلالالعقد يف عهد احلل واهل أت جعلت الصفاولعل هذه 
ىل ذلك على ام، بل يدعون انتخاباألمةم امن قياإلسالمنع يف امنه الاه يرون اجتالااب هذاصحأن الظروف فالتغري اونظر.تاصف

لشروط انون يوضح ان يوضع قأبشرط "من مصلحة لكن احيقق هلاحبسب ممةلألملتروكة ادية اجتهالائل املسالة من املسان هذه أس اسأ
.)2("بانتخالاعية الترشيح ومجاجلمع بني خنبوية الطريقة يتم ان وذه الربملاللعضوية يف ملرشحنيايف اتوفرهجبالوا

يؤكد اء وهنانتقالاس اسأنه يقوم على اابقاساشرناالتوفيقي كماه اجتالاان منهج هذا، فاغربيارابتكاطية الدميقرانت اكاذإو
لسلطة اوهذه ... بيةاة نيامة حياقإلذي يتمثل يف اسي السياانبهاج" لية يف نظره هو ابريللّانب اجوفضل أن أي والقرضالدكتور يوسف ا
ىل ضرورة ان يشري أد ارألدكتور ان أأي)3("اإلسالمت يف حدود شريعة السلطامصدر األمةن إ... مةلأللتشريع اليت متلك املنتخبة هي ا
حلركة ان إ"ذ يقول إنبيالامطلبالية مقيدة بل يعتربهآكانه يقبلهالفلسفية فاحية النامن طية الدميقران هو يرفض اكاذإف. ءانتقالا

خ احلرية ومنايف جو الإامتتد فروعهأواتتعمق جذورهوالاتنبت بذورهوالارهازهأتتفتح ية الاإلسالملصحوة اية واإلسالم
لشعب هو اطية يكون الدميقرانه كذلك عن طريق اية فاإلسالمحلركة اسب لنمو املناخ املناطية هي الدميقرانت اكاذإو.)4("طيةالدميقرا

نية، غري الضرورة من جهة ثالدين بابت من اهو ثالشعب من جهة ومايقرره ادم بني مالتصاقد حيدث التشريع بصفة مطلقة وهنامصدر 
لقطعية يعترب اصول ألالف اتشريع خيأين أة تنص على حدادة وان يزول مبألتخوف ميكن اان هذأ"ي يرى والقرضالدكتور يوسف ان أ
.)5("طالاب

لدكتور اكد أقع حيث الوارض اع عنه وجتسيده يف الدفاوي اإلسالملفكر اية دور كبري يف بلورة اإلسالمت ان للحركالقد ك
اطية جداهرة شعبية ودميقراحلقيقة ظايف هي اطية بينمالدميقراضد اأباية يريدون دمغهاإلسالمملنتقدين للحركة ان إ"يب التراحسن 

لسلطة اىل اادون وصوهلحليلولةاية واإلسالمحلركة الفكرة لضرب اهذه استغلوالغرب قد ائهم انيني ومن ورالعلمان أانشري هناكم.)6("
ألاالغرب مل يعترف انأإالاطيات دميقرابانتخالاباس يف فلسطني رغم فوزهاحركة مححدث مع اماطية هذاولو بطريقة دميقر

لفكر ان أس اسأمية على سالإاطية ألالدميقرائج النتالذي يرفض اطي الدميقرالغريب الفكر اقض يف التناالنايبدواوهن،ميةسالإحركة 
.؟مج عملاكربناإلسالمر اخيتأواميسالإن يكون أاطيالشعب دميقراليس من حق أءل ان نتسأميكن اطية وهنالدميقراضد ي اإلسالم

قع الوارض اوجتسيده يف ي اإلسالملفكر اخرية تعمل على بلورت ألاية وهذه اإلسالمحلركة اطية تسمح بنمو الدميقرانت اكاذإ
خريألايؤدي يف انية ممات ميدمالاومعتايسلوكىل ادئ وقيم امن مباإلسالمعد على حتويل اطية تسالدميقران املتعدية تفيد باقة لعالان اف
ووقف اعدهاية بل قد ساإلسالمت اتمعالشمولية يف التسلطية ااألنظمةلف مع التحاعمل على الغرب وهلذاخييف اماوهذ.رهانتشاىل ا

جع اترالتسلطية وهلذااألنظمةملصونة من قبل احله ان ذلك خطر على مصأيعتقد ألنهيني للحكم اإلسالمللحيلولة دون وصول امعه
.ية اإلسالملدول اسي يف السياصالحإلالغرب عن عملية ا

ف اطرألاليت جعلت بعض القوية اب اسبألاحد اادة للشعب وهذالسيان أس اسألية تقوم على الليرباطية الدميقرانت اكاومل
ن يتمثالاإلسالمة يف لسلطان ركين شرعية ألتوفيقي يتمثل يف اه اجتالاار هذانصأه الذي تبناملخرج ان أالإطية، الدميقراية ترفض اإلسالم

مة والليست لأل"ه اجتالااب هذاصحأدة عند السياف.نيةامن جهة ث) لشعبارضى (لسلطة للشعب ارع من جهة ودة للشالسيان أيف 

51.بق ، صامرجع س،هللاب اج)1(
51.صاملرجع نفسه،)2(
99.بق ، صامرجع س، غليون )3(
36.صنفسه ،ملرجعا)4(
36.صاملرجع نفسه  ، )5(
36.نفسه،صاملرجع)6(
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مللزم اب اخلطاء انشإحلق يف اباليت تفردت وحدهاملطلقة االعليالسلطة ادة عندهم يعين السيان مفهوم أتمع فهي هللا وحده، ذلك اد افرأل
أواشرطأواليت متلك جعل شيء سبباوهي احامبأواوحمرماجبالفعل وال فهي متلك جعل افعألاء واشيألاحلكم على املتعلق با
من اقنطالاوهي هللا وحده ي اإلسالمسي السيالفكر ايف " كميةاحلا"نه يقصد به ادة يعين العميق للسياملفهوم اان هذاوعليه، ف)1("انعام

دة السيار اعتبانأىل انشري اوهن.)2("يعلَمونَاسِ لَالناأكثرلْقَيم ولَكن الدين اه ذَلك ايإالَّإاتعبدوالَّأمر أللَّه الَّإلْحكْم انْ إ: " ىلاتعقوله 
ن أاعلمناذإصة الفلسفي خالفكري واانبهاطية يف جالدميقراوي اإلسالملفكر ارق بني الفواهم أمن ي اإلسالمسي السيالفكر اهللا يف 

رسته امان ينظر للكنيسة نظرة سلبية ملالغرب كان أر اعتباسع على الواملفهوم الدولة بالدين عن اس فصل اسأمت على اطية قالدميقرا
.سيادة اهللا إطارإن السيادة هللا تعين أن الشعب ميارس سلطة التشريع يف .لستغالالشعوب من قهر واعلى 

هي األمةلذي يترجم كون اسي والسيانب اجلايعرب عنه بامأويت املؤسسالتقين انب اجلايعرف بالية وهو مآطية كالدميقران إ
حيث ال ميكن أن .طيةالدميقراوي اإلسالملفكر امر مشترك بني أاقبتهم فهذاومرامهار حكاختياحلق يف احبة اصاأأيلسلطة امصدر 
وإمارة االستقاء ،حيث مت ءوإن كان قد أقر الفقهاء وميزوا بني إمارة االستيال. يقوم على رضى الشعب الظام حكم إسالميننتصور 

.كأمر واقع وجتنبا للفتنةءاالعتراف بإمارة االستيال

قة عال"ني فق يف حاقة تولدين هي عالادة بالسياقة ن عالايل فالتاهللا وحده وبي اإلسالمسي السيالفكر ادة يف السيانت اكاذإ
يف الكنيسة جندهال امللوك ورجالسلطة من كل اء لرتع ابتدادة السياأيقننت األم اقة خصلغريب هي عالالفكر الدين يف ادة بالسيا
الدين بينمادة والسيافق بني التواش ويالتعانية امكإاية تؤكد لناإلسالمرخيية التالتجربة او.)3(خلار وتدواقة جتعالي اإلسالمفكر لا
حلديث املفهوم ابان نعرب عليهأليت ميكن الزمنية والسلطة امللوك حول الكنيسة وابني اكبرياعاليت عرفت صرالغربية ارخيية التالتجربة ا
حب الشعب هو صاصبح أن امر بألانتهى اادة وملالسياك متالاجل الشعب من الكنيسة وال ازع بني رجاك تنان هناكاكم.دة السياب
.لعلمنةاربية على وألالدولة اقيمت أس اسألااء وعلى هذاقة عدتكون عالادة طبعالسيالدين باقة عالنادة فالسيا

امنإولشكل الغربية من حيث اطية اقرلدميااليت تعتمدهائح اللوانني والقواتري والدسايرفض الي اإلسالمسي ايلسالفكر انإ
النظام السياسي إطارففي .بتةاعد ثالدين من قواهو مقرر يف اتتفق مع مالدئ وقيماحتتويه من مباملضمون ومامن حيث ايرفضه
لدولة اية يف الشرعدلة ألانت اكاذإو.لوائح وقرارات ومراسيم السلطة التنفيذية تتضمن قوانني غري شرعية ال ميكن أن نتصور ي اإلسالم
دئ اية من مبالشرعدلة ألاحتتويه هذه اغة مارض مع صيايتعالان هذاف....د اجتهالالسنة، ان، القرايت آلالنحو اية تترتب على اإلسالم

ة لصالالرسول عليه ان أليه إاذهبنايؤكد ماوم.العمل اواليهإلرجوع ايسهل اسيم ممامرأوئح الوأونونية دستورية اعد قاوقيم يف قو
بعض اية حيث حدد فيهاإلسالمللدولة )4("ملدينةابدستور "بعد افيمليت عرفت ار وانصألالعقبة وثيقة بينه وبني ام دون يف بيعة لسالاو
.لدولةاهذه اليت تقوم عليهاة األساسيدئ املبا

دة يف السيان أ"لتشريع جند املطلقة يف احلرية اان هلاوالعليالشعب هي ادة ارإن ألغربية تعين اطية الدميقرادة يف السيانت اكاذإ
عد القوان من ان يعترباللذالسنة ان والقراال حيدهوألانب اجلاخر ففي آلانب اجلاحد ومطلقة من انب وامن جاحيددوي اإلسالملفكر ا

ن لفين الاملعىن اللدولة بان دستورايعتربملصدرين الان هذين لدستور الاحني تضع امهاحتراسيسية بألتالسلطة اليت تلتزم الدستورية افوق 

36.صبق،امرجع س،هللاب اج)1(
40: ةيآلايوسف ، )2(
38.ص،بق ارجع سم،هللا اب اج)3(
85.بق ، صامرجع س،هللانظر كذلك محيد ا. 18.صمرجع سابق ،،شريف )4(
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غ اصق يابة ميثان مبثالقرااعتربنان أ، ولقد سبق )1("ببعضات بعضهالسلطاقة بني لعالالدولة وحيدد ام افصل نظن يألدستور ام امن مه
.هإطارلوضعي يف الدستور ا

ن املتمثل يف الغربية واطية الدميقراملوجود يف اقض الوحيد للتناحلل ادة هللا هي السيان ألتوفيقي اه اجتالاار هذانصأويؤكد 
ك حلقة مفرغة الان هنأأيخرى ألاامهاحدأدة تؤسس السياية والشرعطية فاىل شرعية دميقرادة تستند السيادة والسياىل اتستند يةالشرع"

دة للشعب السيان القول بانني ولكن  القواحلق يف سن اصبح له أادة للشعب ومن هنالسيان أنقول اننأذلك اإلهليةدة السياالإاحتكمه
نني القوانية من سن الشعب يف مرحلة ثادة حىت يتمكن السيالشعب ال ليعطي  وألانون القافمن سن انون ومن هنالقايكون عن طريق 

.اإلهليةدة السياالإاحتكمهفهي حلقة مفرغة ال

فة خلالاجيعل اماهذ:" لغربية يف قولهاطية الدميقرانه خيتلف عن االإطي ام دميقرافة نظخلالان أملودودى اب يعترب اسبألاوهلذه 
منصب أيتبولغرب الال الذي يعرب عنه رجام النظان أغري ... طيةالتيوقراأوبوية الباأولقيصرية اطية على عكس اية دميقراإلسالم

كمية احلافة الخلالاملي احالإجلمهور فيه ايكون فة الخلالالذي يعرب عنه باطي الدميقراامنانظامأولشعب اأوجلمهور االإكمية فيه احلا
األنظمةفهو نظام دميقراطي متميز عن غريه من .ل لغريهيهو مثص ليس له مثيل والام خاهو نظي اإلسالمم النظان اوعليه ف)2("انفسه

م النظان أعترب احدة حيث  الشعب يف قضية واهللا وسلطة ادة القضيتني سيادمج ين املودودى اد ارألية اشكإلاهذه إطارويف الدميقراطية 
.رسةاملماملصدر شعيب  من حيث اين من حيث انه رباأي)3("طي اتيودميوقر"م اهو نظي اإلسالم

طية يف الدميقراية يف حتليله ملشكلة اإلسالمبت الثواطية والدميقراف بني ختالالاجه أوسي يركز على السيااإلسالمن اكاذإ
لنقيض من ذلك حيث التوفيقي على اه اجتالان أمية يف حني جند سالإاأق على اتفالاجه أوظ باحتفالامع ي اإلسالمسي السيام النظا

ءاعطإوف ختالالاجه أوظ باحتفالامع ي اإلسالمسي السيالفكر الغريب واسي السيالفكر اء بني التقالاط اق ونقاتفالاجه أويركز على 
.تالواحملاندرج بعض احللول وهنابعض 

األنظمةفضل أي اإلسالمم النظاب الغرب يبقى يف غياهو يف ام"ن ألغنوشي على اد شالنهضة يف تونس رايؤكد رئيس حركة 
لذي تريد ام النظار نوع اختياوالشعوب يف تقرير مصريهان حرية الضماحلاصاإطارنه يبقى االبشري كمالفكر اتطور اليت متخض عنها
لقول يتبني اال هذمن خالو.)4("داستبدان حرية منقوصة خري من اضه فم لرفالنظااء على عيوب هذاتكالااذإينبغي ن تعيش يف ظله فالأ
خيلو ر بشري الابتكام من اهي نظامنإوسئلة ألات لكل اباجإيوفر مالاكاماطية ليست نظالدميقران اه يقرون باجتالااب هذاصحأن أالن

ت ابياجيإفيه من املامنإوبعيوبه م ليس قبوالالنظااقبول هذانية تفرض علينآلاملصلحة اأولسليم املنطق ان أالإئص النقالعيوب وامن 

139.بق ، صامرجع س،اغالا)1(
)260-259(.ص.صبق،ا،  مرجع سلدستورانون و القاسة و السيايف مسالإلانظرية ،ملودودي ا)2(
35.، صاملرجع نفسه )3(
38.بق  صامرجع س،غليون )4(
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لدين ان سعد اخرى هو تعريف عدنأه مرة اجتالااهذباصحألئي انتقالاملنهج اايؤكد لناوم.حسنألالبديل اانه ليس لديناصة واخ
: صر اثة عنس تتضمن ثالاسألايف اأطية على اللدميقر

.لتنظيماأولتعبري التفكري وازم ذلك من حرية يف يالاية ومكثرألاحكم : لوألا"-

.ت وصيغ مشروعةاحلكم عن طريق مؤسساركة يف املشا: ينالثا-

.لذي يريدهام الشعب للنظار اختياحرية : لثالثا-

ك ان وجد هناحتفظ فأوتردد ادومناطية فيهمالدميقرالشورى تلتقي مع ان الني فوألالنسبة للعنصرين انه بالدين اويرى سعد 
ع اقنإية اإلسالمت ارالتيان على إ.لتخوف غري مربراامي فهذسالإم حكم غري الشعب نظار اختيانية امكإلث بسبب اختوف من عنصر ث

لشعب لتجديد لغة اله باتصاسلوبأولنظر خلطته ان يعيد أحلزب اأوعة اجلمان مل نتمكن من ذلك فعلى اواجمهاجلمهور بربا
ذ مل نعرف كيف نتكيف مع إملسلمون احنن العيب فيناوأخلطاامنإومن عيوب افيهاطية ملالدميقرايس يف ه فإن  اخلطأ لوعلي. )1("باخلطا

تب منري شفيق مييز الكاه جند اجتالاري ويف نفس احلضالتحدي ات تكون يف مستوى اراقف وقراذ مواختاعلى اليت جتربنالظروف اهذه 
:طية اللدميقرملكونةاصر العنابني نوعني من 

.ةاألساسيليم التعامية تدخل ضمن سالإصول أحىت أوت ادفاوهو مر: لوألا"

ء ابقإخب مع النادةارإلافية ويترك تقريرهط خالانية كنقالثاصر العنالة نترك هذه احلالدين ويف هذه ابت ارض مع بعض ثواقد يتع: ينالثا
.)2("ءالغإلاجعة اخب يف مرالناء حق ابقإقتنع بذلك، مث ااذإائهالغإدة اعإخب يف الناحق 

حسن طريقة للتعلم أن افلوف احبه باحيث يؤكد صأخلطالة وواحملابافلوف واملتمثل يف منهجملنهج مبنهجاايعرف هذ
طئة اخلات ايلسلوكاحلسنة وتزول ارب التجات تثبت الواحملال هذه ل ومن خالوال وحيواملتعلم حيان نترك أت هي املعلوماب اكتساو
رب التجاء اسر بقاملتعلم وهذاسيئة يف نفسية اراثأطئة تترك اخلات ايلسلوكااملتعلم بينماطيبة يف نفسية اراثأحلسنة تترك ارب التجان ال
.تاملعلوماسلوب لترسيخ أحسن ألطريق ان هذه إخري ألافلوف يف اطئة ليؤكد باخلات ايلسلوكال احلسنة وزوا

ب اصحأن أجند )3("احق بِهأفَهو الْمؤمنِ فَحيثُ وجدهالَّةُ الْحكْمةُ ضا" م لسالاة ولصالاليه ول علرسامن قول اقنطالاو
سية السياية اإلسالمت احلركاليه إالذي تدعوالعكس اينطلق من لشريعة والالرقي هي التقدم والعدل وان أ"ه يؤكدون على اجتالااهذ

ليت يقوم املنطقية العلمية وااألسسرغم لتوفيقي اهاجتالاان هذأوحنن نعتقد .)4("لرقيالتقدم والعدل والشريعة هي ان أملتطرفة مبعىن ا
لتربير كل اسلوبأملنهج اان يصبح هذأخنشى اننأالإلعصر ات اقع وحتديالواة ظروف اعاء ومرانتقالانه  يتبع منهج امن حيث اعليه

عدة افرين بينهماىل موقفني متنابعد الديين فيماصالحإلاقد تطور موقف "نه اي اإلسالمسي السيافكر لات ادبيأء حيث تؤكد اخطألا
ه مستقل يعرف اجتادم كالقاحملور اله يف واسنتنامالعلمنة وهذاىل درجة الديين اصالحإلاهيم اتطور مفاملقصود هناو)5(."ت وسطيةاراتي

.ياإلسالمر اليساسية بالسيات ادبيألايف 

:*ياإلسالمر اليسا-3

38.صسابقرجع، مغليون )1(
39.، صنفسهملرجع ا)2(
51.ص2687حلديث امس ،رقم اخلاجلزء ا،بق امرجع س،لترمذي ا)3(
68.بق ، صامرجع س، غليون )4(
70.صنفسهملرجع ا)5(
.ينالعلمار التياإلسالمي ار اليساويقصد ب*
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أكثرنه امن اقنطالاي اإلسالميل الليربار التيايطلق عليه اكمي اإلسالمر اليساسية بالسيات ادبيألاه يف اجتالاالقد عرف هذ
لتوفيقي حنو اه اجتلالاتطورأوادامتداه اجتالاايعترب هذاكم.ينالعلماه اجتالاك من يطلق عليه ان هنأطية لدرجة الدميقرابت قبوالاهاجتالا
احلكم معتمدال اشكأين من افة كشكل عثمخلالاء الغإىل االذي دعاديس احلميد بن باعبد "ىل اه اجتالااك من يرجع هذان هننية الالعلما

زق الراي عبد ىل علإلعزيز وصوالالعزل مث عبد اة ويلوالان يف السلطاحلق واحبة اهي صاألمةن ألسقيفة من ايب بكر يوم أعلى خطبة 
. )1("مي للسلطةسالإك شكل انه ليس هنالدين واصول أفة ليست من خلالان إ" حلكماصول أواإلسالم"به اعلن يف كتألذي ا

سلطة اإلسالمليس يف : "نه اكد أل وألان أس اسأنية على اقف علماكيب موالكوالرمحن ان حملمد عبده وعبد أك من يعترب اوهن
لنهي املعروف وامر بألاوهو ماعأمبداإلسالمن يف اكاذإنه اأي)2("لشرالتنفري من اخلري واىل احلسنة للدعوة اة ملوعظادينية سوى سلطة 

لطريق ان تلتزم بأس على الناك سلطة رمسية جترب ان تكون هنأايعين هذجلميع وحسب قدرة كل فرد والامن حق ان هذاملنكر فاعن 
لفكرة اعرب عن هذه اكم.سالناة ياب هداخلري من باىل ان يدعو أحلق يف ذلك سوى احدألمة وليس القياب يوم اله حساملستقيم فهذا

ل خمتلفي انه مؤلف من رجاديين فسي الالوطين حزب سياحلزب ا"ن الوطين يقول باحلزب امج ايف برناغهاليت صاصة اخلادة املايف 
لدين اخللط بني الون والذين حياسة السام واحلكان إ"كيب الكوالرمحن اعبد كدأاكم.)3("ليهودارى والنصاهب ومجيع املذالعقيدة وا
.)4("كديناإلسالمصل له يف أالان موقفهم هذاواألمةء يف البسطابقصد متكني سلطتهم من الإلدين اون باؤيترسة الالسياو

لكنيسة اتقوم به اصبح كل مألدين والى لشعب عاعلى اوسيطرالوسطى يف بسط نفوذهالقرون الكنيسة يف استندت القد 
حيث مترر .ل ستغالابشع ألشعب استغل استه الدين وقدالشعب بل عن طريق احل اصلدين ومل يكن يف امل يكن من ن الدين حىت واهو 

ف شخصية اهدأقيق سة لتحوالقسات وابوالباان مصدرهان وامن سلطاهللا اهللا ومل يرتل امن عند اأس اسأريع وتربر على املشا
.ملسيحي الدين الكنيسة ليس من اله تدعوان مألتأكيدحلقة املسيحية ابادواناملسيحيني وهلذاكل ارخيية يعرفها،وهذه حقيقة ت

صالحلإلملوجه النقد اس اسأذه على انقإم على انه قاك من يعترب ان هنأالإلتوفيقي ، امساللإلادامتداه اجتالاار هذاعتبارغم 
قشة ادون منايتقبلهليتاطية الغربية للدميقرالقيم ان أتاثبإبعين اإلسالمن يعىن بتطور أمل حيض بتطور فبدل "نه الديين من حيث ا

اسلبياعيادفاعترب موقفاية اإلسالمرة احلضالغربية موجود يف ارة احلضايب يف اجيإهو ان كل مالقول بان إ.صالأاإلسالمموجودة يف 
.)5("ضر احلاوضياللمقم بعملية تقومي ونقد حيث مل ي

ىل امل يتطرق اإلسالمن اك من يقول بان هناكاذإعدة فكرية مشتركة بني ممثليه،اك قاتوجد هننه الاه اجتالاامييز هذاوم
تفقون على ضرورة فهم مالشعب، وذامر يف يد ألان اكد بأنه اتطرق للحكم من حيث اإلسالمن أجند منهم من يقول صالأحلكم ا
امن هذاقنطالاو.احداواهاجتاميثلون المأبلتعبري عن ذلك بطرق خمتلفة لدرجة توحي ايف اختلفوالدين ولكنهم اسة عن السياد ابعإ

ض افترالانأذلك "ملني خمتلفني اىل عان ان ينتميامفهومامأس اسألدين على اطية بالدميقراقة لبحث عن عالاء ابتداجند منهم من يرفض 
مل مع انتعن الأان، ولكن علينان ومكافة يف كل زماحلة للكاملقدس صالنص اردة يف الواليمه ان تعأدين، هو أيلدين، ايف األساسي

.)6("نان ومكاكعقيدة دينية مقبولة يف كل زمامنإوسي للتطبيق امج سياملقولة كربناهذه 

أوسي السيامج الربنايف أوحلكم ام الدين لكن قد خنتلف يف نظاالكل يؤمن ذافزلية أكدين هو حقيقة اإلسالمن انتفق باننإ
دي اقتصاسي وامج سيابرنان يكون لناحلكم وام ار نظاختيانه قد نتفق يف االدينية كمالعقيدة ايف اختلفنااننأيعين الافهذ... دياقتصالا

.70.، صسابق رجع، مغليون )1(
.68.صجع نفسهاملر، )2(
.69.، صاملرجع نفسه)3(
)69- 68(.،ص صاملرجع نفسه)4(
71.ص املرجع نفسه)5(
62.، صاملرجع نفسه)6(
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د ارأحيث "سة السيالدين واخللط بني ادهم اعتقاجيب حسب نه الاس فاسألااهذوعلى .حدةاعقيدة دينية وانه لدينايعين الاموحد فهذ
)1("صرة حمدودة قبلية حملية مؤقتةاسة فهي قالسياامأمل اين شانسإم الدين عاسة وان يكون سيأس النابه دارأوان يكون دينأمساللإلهللا ا

لذي يشكل الفهم اف ذلك يعرب عن سوء لقول خبالاحلكم وايتعلق بحديث نبوية والأيك اتوجد هننه الاي والعشمااألستاذيرى .
ة اثر وفار انصألاأوجرين املهاأوبة الصحاحد احتج به ضح الالو وجد حديث صريح و"نه الدين نفسه وحجته يف ذلك اعلىاخطر

)2(".ربعةألاشدين الراء اخللفامن أيف ستخالاأولنيب ا

ية اإلسالملدولة اس ديين بل اسأىل ااحلكم فيهايقيم دولة دينية ترجع سلطة الاإلسالمن ام به قوهلاجتالاار هذانصأويربر 
ىل سلطة اد استنالالذي يدعي احلكم اين من ال تعاتزوالانت كثرياعية لبشران ال"س النادة ارإىل االسلطة فيهاس اسأمدنية يرجع 

ن اهللا عليه وسلم كاصلى ان حممدالدين واصول أحلكم ليس من ام ان نظار باتيلااب هذاصحأه يؤكد اجتالاويف نفس .)3("ء السما
أوملنطق ام استخدالبعض ال واحاكم)4("....رسولٌالَّإمحمد اوم" ة يلآلاداستنارئيس دولة والافقط ومل يكن ملكو رسوالرسوال

"نمي السالإم ايق نظلة تطباستحايرى ذ إغي املرازهر ألاقلي كشيخ لعالتحليل ا لبصرية اصلية بعني ألالشريعة امن ينظر يف كتب : 
نون يف سنة القاابعد ذلك فتطبق هذءهلجرة مث جتياين من الثالقرن ايف أمبدأواباكتأوانونان تضع قأملعقول انه من غري احلذق جيد او

1354".)5(

لعدل اطية ويتخذون الدميقراجلة قضية ايف معي اإلسالملدين اد ابعإىل اه يدعون اجتالااب هذاصحأن افامن هذاقنطالاو
هللا اك شرع ان فهناطريقة كأيظهرت باذإلعدل ات ارامإن أ"جلوزية القيم ابن القول اداستنااإلسالمملقبول يف احلكم ام ار لنظاكمعي

عديدة خمتلفة اك طرقان هنأاد من هذايستفاكم)6(" .ظهر منهاهو العدل بشيء مث يبقي مان خيصص طريق أحكم من اىل اهللا تعاودينه و
لعدل ام كالنظااليهإن يستند أبد مة الادئ وقيم عاك مبان يكون هنأينفي الاتمع لكن هذاان وكذاملكان والزماف ختالاب
ملتمثل اجلوهر اء افقط مع بقاغتهاف حيدث يف كيفية صيختالالالزمن لكن اليت تبقى وتتكرر عرب امة هي العادئ املباوهذه .. ةاواملساو

.راملضاحل ودفع املصالشعب عن طريق جلب ايف حتقيق مصلحة 

ن ايؤكدون به اجتالاار هذانصأدة هللا وحده جند السيان أر اعتبان يف ايتفقاهلمان تطرقنان سبق واللذان اهاجتالان اكاذإ
مصدر اأواألمةيستدل على سلطة و.اهلذالإلشعوب والسيطرة على ايف )7(."ةاغلطاج "هللاكميه القول حبابل يعتربون مةلألدة السيا
مة اقإملسلمون مسؤولية ان يتحمل أملنطق اري نه من غااكم)8(..."مرهم شورى بينهمأو" ىلانية كقوله تعآلقرات ايآلالعديد من ادة بالسيا
يستدل على املسؤولية تسقط كمان ادة فاك سيامل تكن هناذإدة بيدهم السياون ن تكأمت وجه دون أف على ستخالالالدين وحتقيق ا

مسؤولية دون ء دون مسؤولية والاجزب فالالثواب واقه للعقاستحقايل التاملسؤولية وبابتحمله انه خمري وليس مسرياواإلنسانحرية 
.دةاحرية وسي

5.ص) 1990،مرقم للنشر: .]ن.م.د[(سيالسيامسالإلا،ي والعشماحممد سعيد )1(
5.ص. املرجع نفسه)2(
91.، صاملرجع نفسه)3(
144: ة يآلا،ناعمرلآ)4(

: رسان حالسلطاوصلألدين ا" رة اوكذلك عب"ن امان توالسلطالدين وا"ن القول بام يرفضون إيل فالتاسة وبالسيالدين واقة بني عالأيلبحث عن اه يرفضون اجتالااب هذاصحأن افاوذ
"ئعارس له  فضاحالاله فهو مهدوم و مصلأالاوم
)  179-178(.ص.ص) 1989،دقية للنشرالصار اد: ئراجلزا(،  ة اقضة الادع،هلضييب انظر حسن ا-
10.بق صا، مرجع سمسالإلاحلكم يف ام اعد نظاقو،لدياخلاحممود )5(
69.ص،املرجع نفسه)6(
5.ص،بقامرجع س،وياالعشم)7(
38:ةيآل، الشورى ا)8(
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لشعب السلطة بيد ان امن جهة وهللادة السيان ألتوفيقي حيث يعترب اه اجتالابق مع الساحملور الية يف اشكإلاهذه القد طرحن
حبة اهي صاألمةن أيني اإلسالمملفكرين اعلن بعض أقد و.ياإلسالمم النظاعمدة أن الركنان انية ويعترب هذامن جهة ث) لشعبارضى (
يف املعمول اواليت ينتخب عليهابية انتخالالس االشعب عرباقره االرئيس يقتصر على تنفيذ ماودور انني من حقهالقوان السلطة وا
:بقة مبين على سببني السات اهاجتالاخللل يف موقف ان أه اجتالااب هذاصحأيرى "كما .طيةالدميقرا

الَم يحكُم بِمومن : (ىلاقوله تعفمثالاب نزوهلاسبأىل الرجوع انية ،وعدم آلقرات ايآلااليت وردت فيهالصيغ اة اعاعدم مر: لوألا-
ملسلمني والاطب اختت الايآلان هذه ألكرمي متفقون على ان القراكل مفسري ...)سقون الفاملون،الظافرونَ،الْكَالَئك هم أوللَّه فَانزلَ ا

.جنيل إلاة والتوراء يف اجاب وحدهم حيث ميتنعون عن تطبيق مالكتاهل أتقصد اأملسلم و ااطب اخي

لَي مرجِعكُم إثُم ( ... ل املثاء على سبيل القضاهي تعين امنإوسية السيالسلطة اتقصد ملذكورة الات ايآلاحلكم يف ان كلمة إ: يناثلا-
امأ. )2()الْحكْم صبِياه اينتاو(... ة يآلالنيب حيي تقول ايف وصف لعلم فمثالالفقه واامأو.)1()كُنتم فيه تختلفُونَاحكُم بينكُم فيمافَ
ءت اجامر ومن هنألايلأوبدة القاومريألابكم احلامسي امر ومنهألاحلكم فهو مصطلح ام ان للتعبري عن نظالقراستخدمه الذي املصطلح ا
نب اجلواطية من خمتلف الدميقراع عن الدفاه اجتالااب هذاصحأل واحاكم")3(...)مرِألْالي أولرسولَ وااطيعوأللَّه وااطيعوأ( ...ة يآلا

قد تكون من حيث "دين بل أيىل اينتمي ين الانسإدي وموروث املي حياع عاختراطية كالدميقراعتربت ات حيث املستوياوعلى كل 
)4(.نآلاحىت اإلنسانبدعه أافضل مأمن ااءاجرإواامؤسس

م النظاصة بات ليست خاليآلافهذه ..) "نالربملاواألحزاب(اضأيطية الدميقرات اليآلاه يركزون على اجتالااب هذاصحأن إ
ء خمتلفة قبل امسأملختلفة بصور خمتلفة وباريخ التاستخدم يف عصور اين انسإث الغرب فهي مريايدفع مسة تقليد ايل ممايربللاطي الدميقرا

)5(."1295شرة الصليبية مباحلروب اعقب اجنلتران يف اللربملل ظهور أون اوك. حلديث بعدة قرون ايل اربيللالفكر اظهور 

ليه إدف اطية ومالدميقرادئ التمييز بني مباىل ضرورة ايدعون مإفرسة اطية كمماليت وجهت للدميقرات ادانتقالاعن امأ
من اكم جتربتناحنارخيي بينمالتااقعهامن ولغربيةالتجربة اكمة احمافهل جيوز لنالإو"خرى أمن جهة الشخصية هلات ارساملمامن جهة و

ن ايستدعيفانصإلاولعدل ان إ..جلمل الكربى ومعركة الفتنة اسي من حيث السياارخينار لتاعتبالدينية دون ادئ املبالنصوص وال خال
)6(".لنيانكيل مبكيفالاحدارنة واملقان يكون مستوى أ

نية من العلمالب التوفيق بني مطاتتمثل يف كيفية ي اإلسالملفكر اة يف األساسيلية اشكإلا"نإحنفي األستاذاخري يؤكد لنألاويف 
ية وضعية تقوم على حتقيق اإلسالملشريعة امر ميسور فألاان هذألشريعة وهو يعتقد ادي بتطبيق الذي ينالفريق الب اومط...حرية 

لعرض  وهي ال واملالعقل واة واحليالدين وافظة على احملا: ت مخسالضروريات والتحسينات واجياحلات والضروريامة والعاحل امص
لغربية ارة احلضامن اخذوأيم أالإنيون العلمافع عنه ايداهي م: خلمس ات الضرورياة وهذه احليات امقوم

55:ةيآلا،ن اعمرلآ)1(
12:ةيآلا،مرمي)2(
59: ةيآل،اء  النسا)3(
52.،ص) .]ن.ت.د[، لعربيةالوحدة ات اسامركز در:بريوت (لعريباملستقبل ا" قعالوات اريخ وحتديالتا.لنظرية والشورى بني ا"،حلياعبد لآلق اخلاعبد )4(
.490.ص) 1993، لفكر ار اد:هرة القا(يلالليربالفكر او اإلسالمي سي السيام النظا،جلوهري احممد )5(
490.صه،نفساملرجع)6(
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.)1("اعابدإوليس اتقليدانألاخر وليس من آلاية من اإلسالملشريعة اوليس من 
خرى ألانب اجلوالدولة وبعض ابإقامةملتعلقة اسية والسيانب اجلوايتعلق بالشيعة يف مالسنة واف بني ختالالاط ابرز نقاإن 

:لية التالرئيسية الفروق السنة يف اوأهلثين عشرية إلالشيعة اف بني خلالاميكن حصر "نه امتعددة إال
دق ، موسى الصا، جعفر قرالبابدين ،حممد العا، علي زين حلسنياحلسن ،اعلي ،(ثىن عشر معصومون اإلامتهم ئأن ألشيعة اـ يعتقد 1

امنإ" ...ة يلآليالأوتلرسول اثة من اوذلك ور) حلسن العسكري ، حممد بن احلسن ادي ، اهلاد ،على اجلوا، حممد اظم ، على رضالكا
.)2("تطهري لبيت ويطهركماهل ألرجس اذهب عنكم هللا ليايريد 

ه فعلي من كنت موال: ل اقاع ،عندمالودالعودة من حجة افة لعلي عند غدير خم ، يف طريق خلالاصى بوألرسول ان اـ يعتقدون ب2
.ه موال

.ام مهديامإهـ وينتظرون عودة 238رض منذ ألاب حتت اين عشر يف سردالثام امإلاء اختفاـ يعتقدون ب3
.ل وألايف فصله 1979در يفالصاين اريإلالدستور اينصاملختفي ،كمام امإلاب اطيلة غياألمةدة اء قيالعلماـ يتوىل 4
شر من العالعنيفة يف الدموية ام الاحتفاحلسني  ويتجلى ذلك يف اه علي واسالذي قالظلم الشيعة ، واية شعور واسأملاحلزن وايصبغ -5

.م الآلاسبوع أملسيحيني يف ايفعله بعض امبايذكرناحمرم مب
ن ارإيند اتس: شر العالفصل امن 154دة املاالشيعة لعدة قرون قوة دفع ثورية ،صرحت اقمع عند لاد واضطهالارعاولدت مش-6

.)1848لشيوعي ان البيالنغمة موجودة يف اوهذه (مل العاء احنأملني يف كل الظاملظلومني ضد اح اكف
.)3(.ائزان جان كأرميه بعد لسنة فقد مت حتاهل أعند امألشيعة ، ابه يأخذلذي املتعة اج اك زواهنأخريا-7

هرة الظاملفكرين من اهم أىل موقف ات حيث نشري ارالتيامن خمتلف ي اإلسالمسي السيالفكر ان نطرح موقف أناأيارتلقد
ية اإلسالمت ارالتياغريه  من له اجتاكل اليت يكنهائية العدالروح اقبة احنذر من عاكمنية ،اطية من جهة ثالدميقراية من جهة ومن اإلسالم

لسنني ات ارين تقوم يف عشرالتياقة بني لعالان إ:لبشرى ارق القومي يقول طار التياوي اإلسالمر التيابني ام"قة لعالاومن وصف خرى ألا
ية رخيالتاملرحلة ات الب فترا،ويف غارياوليس حواحربيامظهرااجلدل يف شاب ، ويتخذ استيعالاد وليس على استبعالاخرية على ألا
ىل القطيعة لتصل ازت حدود وام ،بل جتاخلصالقطيعة وارين درجة التياقة بني لعالاصرة بلغت املعاسية السيااتنامن حيااخرية من حيألا

:لسيد حيث ان ارضوأيخرية فيربز رألات السنوايف امألفهم العجز عن ام لتصل حد اخلصازت حدود والوحشة وجتالغربة واحد 
دت العريب مشرقة ومغربة ، بعد قطيعة سالوطن املوجودة يف الفكرية اتالتيارار بني خمتلف احلواقي ولتالاىل اعية الدات اصوألاد اتزد
عدة اطية تطرح بوترية متصالدميقرالة القرن ومساات من هذالسبعيناومنذ عقد :يقول العواحممد سليم امأضية املاثة لثالالعقود ال اطو

للغوي تكشف عن حتول يف اسي والسيالفلسفي وارخيي والتالتحليل الفهم واخمتلفة من بأمناطصر املعاي الماإلسب اخلطاومكثفة يف 
.)4("يني اإلسالمسية عند السيالفكرية النظرية اسية وتغري يف السيالرؤية ا

جيعل هذه ا،مماهذاومنلعربية حىت ياسية السيالقوى املوضوعي بني العلمي ار احوللاعانقطا"ن أت الد شوكاخيؤكداكم
على ان غريهاضوعية وملواحلق وامعينة متثل اليت حتمل قيمااوحدهاأنية والعدواء والعدار اخر مبنظآلااىل بعضهاالقوى ينظر بعضها

ء افتراليس من ... ئالاملوضوع قااحول هذ1945م اس عالد بكدالسوري خالشيوعي ام للحزب العامني ألاكتب وقد .للضالاطريق 
ليم ات تعسفلي... ئفة الطالتفرقة والتعصب واهو عدو " لكم دينكم ويل دين " لذي يقول ااإلسالمن افاع من هذظفأاعلى وطنن

ت فقط ادادين طقوس وعباإلسالمن أ،بدعوى ائمار داستعمالاالذين خدموالرجعيني اعم بعض اء مبسؤولة عن مزالسمحااإلسالم

.39.صبق امرجع س،غليون)1(
33:ةيآلا،باحزألا)2(
)83–81(.ص.ص، مرجع سابق ،ناهوفم)3(
)237–215( .ص.صمحاد  ،مرجع سابق ،)4(
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ن إ...ادنلذي مينع رقي بالاكدين هو اإلسالمن أيزعمون من اء مافترالاب اومن ب...لوطين القومي واشعور لاقض اينفهو الاوهلذ
.)1("جلهلالبؤس والفقر وارس ، واملداطية ،وقلةالدميقراوقلة . ع اقطإلاايار وبقاستعمالاهو تأخرناسبب 

مجلة ايرفضهمن لتعبري ان صح إك اطية ومل يعد هنالدميقراءازإي اإلسالمب اخلطاك تطور يف اهننأىل انشريخريألايف و
احضوركثرألالتصور ا"ن إصر املعاحلديث واي اإلسالمب اخلطاطية يف الدميقرا"ن ال له بعنوامحد يف مقايؤكد زكي بل وتفصيال
-صولينيألاأيرعلى –لتفصيل انب اجيأخذطية كلية ، بل الدميقرايرفض لذي الالتصور اصر هو املعاي اإلسالمب اخلطايف اوشيوع

فض الرالفلسفي التصور اض اخنفابل هبوط واع يف مقارتفاعد واصر يف تصاملعاي اإلسالمب اخلطالتصور يف اان وترية هذاو
.)2(طيةاللدميقر

ين انسإري اروث حضمواألعلمية وات ارابتكالامن قبيل اأطية الدميقراية من يعترب اإلسالمط اسوألاه قوي يف اجتاك اوهن
لسيد حممد حسن ا"ل بذلك جند ابرز من قاومن عقيدة أيحتتوي على والافلسفياليست مذهباأخذ به وألالشعوب امن حق كل 

ليت تشكل ات التنظيماووإلدارةلعلوم امن صنف أي،ادياحيامالغربية  تعترب نظانشأالرغم من ابطيةالدميقرا"ن أذ يرى إمني ، ألا
خمزوناتإلطالقاليت تتيحهالكبرية ارص لفاعن صة ، فضالاخلاهلوية ات اعلى مكونخطر ان يكون يف تبنيهألتبين دون بلة لات قانجزم
حمدد افكريأوائدياتتضمن موقف عقطية ليست عقيدة والالدميقران ااوعقيداوروحهاألمةمنة يف عقل الكاع ابدإلاصر اهلوية وعنا

.)3("ة ام حياىل نظاحلرية اصيغة لتحويل اا، لية مثالالليرباللعقيدة كافضاراتتضمن موقفوالكسية مثالراملاكاابذ
ىل تغيري جذري اادناعتقادي يف ؤقد ياطية ممالدميقرالغربية على الصبغة ان يزيل أد ارأنه امن حيث االجتاهاوتربز خطورة هذ

لفكرية احة الساظهر يف اجديدارايعترب تياهذ"ن ابري اجلابد اكد حممد عأوقد طية  الدميقراخبصوص موقفه من ي اإلسالمملنظور ايف 
ن اوايني عليهاإلسالمفريق من ان يوردهاليت كات التحفظايعين سحب ادة ممياطية كلمة حمالدميقران أية وهو يعترب اإلسالمسية السيا

فال،رباأوبلفلسفي اتمعي وارخيي والتااطهارتبابعد من اهو اىل ماطية الدميقراهيمافتطورت مانتربولوجيألاعية واجتمالالعلوم ابتطور 
.)4("لقدميةاطية الدميقراحلديثة بتلك اطية الدميقران نقيس أيصح عندئذ 

موروث اار اعتبادة علىياطية نظرة علمية حمامن نظر للدميقري اإلسالمسي السيالفكر اه يف اجتاك ان  هنأن نعترب أحقيقة ميكن 
لقدمية من ان اليونانت يف اكطية الدميقران إبل حمددة فلسفة أيبطارتبامن دوننشأتطية الدميقران ألتأكيدري علمي بشري احض
ت اقأوصة يفالتنظيم وخاجليش يف اعتمدت على قوة اليت اسربطة ااتأخذومل اثينأاليت طبقتهاسية السيات التدبريات واءارجإلاقبيل 

سية السيات اءاجرإلامن قبيل ء اجرإمة اسس حمددة فهي بصفة عأعلى ائماقاطية مذهبالدميقراخلصوص ،ومل تكن هذه احلرب على ا
صر املعاي اإلسالمب اخلطايوجد يف النه اان بيناسبق واحلديث كماه اجتالااوقد ترتب على هذ.حلديثة الدولة اوإقامةتمع التنظيم 
حيث أصبح من يرفض الدميقراطية من قبيل .ياإلسالملوسط اكبري يف يدأيبتحيظى در الالنااوهذادرانإالطية كلية الدميقراض من يرف

فهي كعملية . السياسية وفوق القيم الدميقراطيةاألنظمةألمنطةمت جتسيده من خالل العوملة وهذا ما.الشاذ والشاذ حيفظ وال يقاس عليه
. ل إبرازه يف الباب القادم واوهذا ما سنح.قة واحدةتيف بواألنظمةف تسعى  لصهر خمتل

361.محاد  ،مرجع سابق ،ص)1(
71.ص،املرجع نفسه)2(
)72-71( .ص.،صاملرجع نفسه)3(
72،.املرجع نفسه،ص)4(
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لثالثاب البا
رجي اخلاخلي والدالبعد اسية و السيالتنمية ا

طيةالدميقراللعملية 

سيةالسيالتنمية ا:ولااللفصل ا-

"ملديناتمع ا"طيةالدميقراخلي للعملية الدالبعد ا:الثاينلفصل ا-

''لعوملة ا''طية الدميقرارجي للعملية اخلالبعد ا:لث الثالفصل ا-
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لفكري انب اول للجاألملستوى ايف احيث تطرقن.طيةاين للدميقرالثاول واألللمستويني بقني السابني البايف ان تطرقنأعدب
ـ نه جدير فا, انب املؤسسايت يف الدميقراطيةين للجالثاملستوى ايف اتطرقناكم, طيةالدميقرادئ املباملتعلق باولقيميا ن نتطـرق  أابن

حيـث تشـري   ,طيةالدميقراتيجي يف حتقيق استراالاسية ودورهالسيالتنمية ايف واملتمثل رساملماحمليط والق بملتعالث والثاللمستوى 
امتكن وحدههليكلية الاطر التحليلية البنائية أو األأن اسةلسياء ادرك علمألعشرين القرن ات من اخلمسينايف " نه  اىل ات اسالدرا

ثرين بعلم أحلكم متاسة والسياسة ار عند دراعتباالفية بعني الثقالبيئة اخذ اىل ضرورة ااة فدعوسيالسيامن تقدمي رؤية مشولية للنظم 
ت اهاجتاللقيم واي نسق من أ،سية معينةافة سياسي يعيش يف ظل ثقام سياي نظأن أملوند ال ابريايذكر جإذوعياجتمااللنفس ا
.)1("السياسية ت املؤسسانفسي ميكن تفسري كيف تتشكل وتعمل لالعقلي واملركب ااس هذاسأوعلى .سيةالسيات املعتقداو

طيـة  مـن جهـة    الدميقراقته بملدين من حيث عالاتمع املتمثل يف اطية والدميقراخليالدانب اجلأسنبحث يف اننأاكم
ـ اصـة  امل وخالعادول طية يف خمتلف الدميقرايف نشر وحتقيق العوملة ومشروعهاملتمثل يف انية وارجي من جهة ثاخلانب اجلاو مل الع

لغربية لتخليصـه  املنظومة ار دمقرطته وفق ماألستوجب ااعليه، ومن هناشرامبلغرب يشكل ديدا ات يف نظر الذي با،اإلسالمي
ن كل دولـة يف  أ" طي الدميقرام لسالا"بملقصود اطي والدميقرام لسالايسمى باوحتقيق محسب اعتقادهم لشريرة فيه الروح امن 
حيث اء عليهالقضاامإو.ايستوجب دمقرطتهاومن هنستقرارالاللطبيعة و مصدراطية فهي خطر وجمرمة بالغرب غري دميقرانظر

نكون قد اننإف،ردةالباحلرب انية والثاوىل  واألملية العاحلرب اء  انتهابعة فبعد الراملية العاحلرب انعيش اننألغربية ات اسالدراتؤكد 
ـ اوهـذ .نيـة القوميني من جهة ثالعرب الشيعة والسنة وااإلسالمينيلغرب من جهة واافهاطرأبعة والراملية العاحلرب اادخلن ام
ملسـلمني  ارة واتاإلسالمول تشويه اليت حتاملغرضة ،وات اءادعاالز وكشف حقيقة تلك ابرب إلالباال هذول شرحه من خالاسنح

. خرىأرة ات
ملنظـومتني  اطية بني الدميقراملوضوع اته، لكن طرحنابذمستقالايكون حبثأن ج اتلفصول حيان كل فصل من هذه م أورغ

ـ الفكرية وا: طيةالدميقرات اتتبع كل مستويالزمنأواإلسالمية لغربية الفكريتني ا ـ امأملتية واملؤسس خليـة  الداانبـه اتية وجوارس
ايف شـرحه اإلسـهاب طية فقـط دون  الدميقراباقتهث عالضيع من حياملواهلذه استنالتركيز يف دراول اوعليه سنح. رجيةاخلاو

مي ؟ حيث يتضح ساللعريب وإلامل العاجه اليت توات التحديابرز اءل عن انتساوهن.امنايعترب ذلك تقصريالأناونرجواوحتليله
لتنميـة  اهلوية ـ حتـدي   ازمة أ-ري احلضالتحدي اارزهأبت والتحدياك مجلة من ان هنأسية السيات ادبيلألاءتنال قرمن خالالن
...جلديد الدويل ام النظالعوملة وات اعياتد-)لعلمي ايف والثقالفكري اعي اجتماالسي والسياوقتصاديااللتخلف ا:(لتخلفاو

لغريب ؟هل ميكن للـدول  امل العاليت طبقت يف اسية السيالتنمية اذج اق منتطبن ااإلسالميةءل هل ميكن للدول اسنتاكم
.ملستقبلية ؟ااورؤيتهاليدهاومستلهمة من تقةالسياسيافتهابعة من ثقاسية للتنمية ناسيذج اتصل لنمأنميةاإلسال

149. ص)1987شركة لربيعان للنشر والتوزيع ،: الكويت ( ،الطبعة االوىل، رنةاملقاسية السيالنظم اصول املنويف ،ال اكم)1(
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األوللفصل ا
سيةالسيالتنمية ا

سيةالسيالتنشئة ا:ول االملبحث ا-

سيةالسياركة املشا:الثاينملبحث ا-

سيةالسيافة الثقا: لثالثاملبحث ا-
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لتخلف ان ان كاوفقط االقتصاديلتخلف ايعين الاإلسالميةلدول االنمو ومن بينهائرة يف طريق السالدول ان ختلف إ
نتيجـة فقـط   إالهـو  امأمهيتهرغم قتصاديااللتخلف اأننعتقد أنناإال،ملعرب عنه ارجي للتخلف واخلاملظهر اهو قتصادياال

جلهـود  اطنني مـع  املوامجيع توحيد جهودأالتنمية على اتعرف "حيث عية،اجتماالفية و الثقاسية السيانب  اجلواللتخلف  يف 
ـ اوربطهم بظروف جمتمعهم ومنط هري افية للجمالثقاسية والسياعية واجتماالة وقتصادياالالظروفحلكومية لتحسني ا ة فيـه  احلي

نب مهم وجوهري من اسية كجالسيالتنمية ام باهتماالن اكاهنومن.)1("لرقي تمعهم التقدم وامهة يف حتقيق املساومتكينهم من 
.ملةالشالتنمية انب اجو

ملفهوم اب*مةاملستدالتنمية الكن .دية املانب اجلوالتقدم يف ايعرب عن قتصادياالل اينتمي للمجلتنمية كمصطلحاأناكم
ىل دور ارسني الداه  انتبادية وذلك بعد املانب اجلوامن رأكثملعنوية انب اجلوامرتبطة بأصبحتلتعبري اصح إنري احلضاحلديث وا
ـ اللتقدم والتنمية وامن دور يف حتقيق اهلاهلوية ملافية والثقانب اجلواملتعلقة باصة تلك املعنوية وخانب اجلوا لرقـي يف  ار  وازده
ركة املشالتنشئة والبحث يف دور اطية،وذلك بالدميقراباقتهسية من حيث عالالسياملبحث للتنمية ااسنتطرق يف هذاتمع ، وهلذا
.طي ام دميقرانظإقامةسية  يف السيافة الثقاو

ل من خـال استهاول دراسنحفإننانت موجودة اكوإذا؟ إسالميةةسياية عن  مدى وجود تنمية سياءل بدانتساوهن
لبحـث  اول اسنحأننااح هذه وفشل تلك ، كمالغربية حىت نستطيع  معرفة سبب جنالدول اسية يف السيالتنمية ات اومقومأسس

.اولة تفعيلهاوحماإلسالميةلدول اسية يف السيالتنمية اح للنهوض بالنجات ايف مقوم
يوجـد فيهـا   لث الثامل العاوكل دول اإلسالميةلدول اكل أناحظنالأننانب اجلواللبحث يف مثل هذه ايدعونامإن

تصل بعد اىل حتقيق الدميقراطية من الناحية املؤسساتية والتطبيق الفعلي للقانون وجتسيد وملاستبداديةحترر سياسي يف ضل أنظمة 
الشعب للسلطة التنفيذية واهليأة التشريعية اختيارمبدأ الفصل بني السلطات واملشاركة السياسية والتداول على السلطة من خالل 

أنناإال,تارالوزات وتشكل احلكومات وتقيم السلطابني ية وتفصل سالسيااألحزاببإقامةطية وتسمح الدميقرار اترفع شعفهي 
خللفية اعدة والقاحيث متثل .under stateلدولة انب  حتت اجلواسنبحث  يف فإنناطي ، وعليه ام دميقرانلمس وجود نظال
.طيالدميقراسي السيام الفكرية لنظا

ـ اي مأ،لشعب اكم و احلاذهنية لكل من لائط اخلراملتمثل يف العميق وااإلشكاليطرح اوهن خللفيـة  اهي اهو تصور وم
ـ لشعب ؟ وعليه نؤكداه اجتاكم احلااليت حيملهالذهنية الصورة اهي اكم ؟ وماحلاه اجتالشعب االيت حيملهالفكرية ا مصـري  أناهن

( ان ختلفنافاوهكذ."لشعب او كماحلادلة بني املتبات  التصوراقية تلك اكم متوقف على مدى صحة ومصداحلالشعب واكل من 
ملطلـق  ا" اإللـه "مللك انه اأيلعتيقة النظرة الت هي ازاكم ماللحانظرتنأنلوجوه مبعىن اسي من كل اهو ختلف سي) لعرب احنن 

ـا ألرمسيـة  ات اللمؤسسالت نظرتنازالزعيم ، ومادة مشيئة ارإىل حيث اد الذي يقالقطيع انه ذلك اللمجتمع الت نظرتنازاوم.
ات هـدفه اجمرد تنظيمأالألحزابالت نظرتنازاملسري ،وماملطيع اشع اخلانع اخلالك انه ذاللفرد الت نظرتنازاكم ، وماملك للح

ـ أداةأـا حلرفية املهنية وابط الروات واباللنقالت نظرتنازاسية ، ومالسيالسلطة اع على الصرالفكرية والبلبلة اخلق  ت اهراللمظ
)2(."لشغب اوخلق 

38.ص) 2000تيجية ، استراإلسية والسياتاسم للدرااهراالمركز :هرة القا(،سيةالسياملوسوعة ا" سيةالسياركة املشا" ومىن حممود،لسيد عليوةا)1(
*BATIR Wardarn ،سة رئيسـة  البيئة برئامية وملية للتنالعاللجنة اعن 1987م الذي صدر عا" ملشترك اامستقبلن"ل تقرير ول مرة من خالغته والامت صي: مة املستدالتنمية ا

ول مرة نه وألامة مفهوم جديد وثوري من حيث املستدالتنمية ان مفهوم املية وقد كالعالصحة امنصب رئيسة منظمة ابقاست سأليت تراند  وبرونتالارملهبقة جرو السالنرويج اء اوزر
.www. Scribd. Comحدالبيئية يف تعريف واعية واجتماالة واالقتصاديت اجاحتياالبني ايدمج م

2008ديسمرب18خلميس ايوم 
)2002د الروار اد: اليبي(،سيةالسيالوظيفية للتنمية ات اسة حتليلية للمرتكزادر:هريياجلمار اخليالعربية واد لبالاسية يف السيالتنمية اعامر رمضان ابو ضاوية ،)2(
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أننااكم،لذهنيةائط اخلراء رسم تلك البعيدة ورالقريبة وااألسبابلتعرف علىاول اسية حنالسياللتنشئة ناتطرقمن خالل 
ئج النتاوحتقيق املنوط اات حقيقية سليمة، لتلعب دورهابتصوراهلاستبدات والتصوراتصحيح تلك إمكانيةلبحث يف اول اسنح

.قة الربات ارالشعالية واملثات التصوراعن كل ايدقع بعالوارض املرجوة يف ا
لتنميـة يف كـل   ان احيث جند ألخرل ان كيفية تطبيقه ختتلف من جمالعلوم فالعديد من امه يف استخدان مت التنمية وامصطلح إن
لتركيز الفصل ااهذلول من خالاسنحاوهلذاألخرىت اعالقطاختتلف عن اىل حتقيقهاتسعى أهدافت والياوأساليباع هلاقط

سـية  السيافة الثقايل التاسية وبالسياركة  املشالتعبئة واسية والسيالتنشئة اليت حتقق اسية هي السيالتنمية ان ال،سيةالسيالتنمية اعلى 
سية من حيث اسيلالتنمية اأمهيةتربز اومن هنملنشود التغيري اهو مصدر وطريق اهذأن، ونعتقد سيالسيام النظاعلة يف الفالفعلية وا
ىل اعود ياإلسالميةلدول االث ومن بينهالثامل العالتحول يف خمتلف دول ات والاولعل فشل حمطي الدميقراللتحول مدخالارهاعتبا

واإلسـالمية  لغربيـة  الفكريتني اظومتني نملاسية  يف كالالسيالتنمية البحث يف اأيضاول اسنحفإننا وعليه اإلستراتيجيةب هذه اغي
. كل منظومة؟وأهدافواآللياتاألساليبهي ارفة  مملع
ـ اسي وعليه ميكن السيال االبشرى يف الفكر اعرب عن منو وتطور شد تام حكم رانظكفلسفة وطية الدميقراو طيـة  الدميقرار اعتب

ـ اسي والسيالفكر استقر اأنىل  العصور البشرية عرب اسية السيات للتنمية اكماج ومثرة  تراكنت ىل تصـنيف  الدسـتوري  اون نالق
مـن جهـة   ) جلمعية ام حكومة اونظ–ين الربملام النظاو–سي الرئالشبه ام النظاو–سي الرئام النظا(طية ادميقرأنظمةىل ااألنظمة
ـ ). اإلسالميةاألنظمةافيهازية ومباقية من ملكية ومجهورية ونالبااألنظمةوهي كل (شية افوأنظمة باألنظمـة يتعلـق  الكن يف م

.تورية الديكتاباووصفهاحلكم عليهانستطيع حكم المناذجتبقى أانعتقد اإلسالمية
ن طية الالدميقرابوالتأثرالتأثريمن حيث اقتهو عالأمهيتهاواسية نتمكن من معرفة دورهالسيالتنمية اسة ال درومن خال

لتنميـة  اوأبعادنب اجوأهمسنتناولإننا،اوتفعيلهاعلى تطويرهامئانه يعمل داسية فالسيان مثرة للتنمية ان كاطي والدميقرام النظا
: يلياحث منفصلة كماث مبسية يف ثالالسيافة الثقاوأخرياةالسياسيركة املشاسية والسيالتنشئة املتمثلة يف اسية والسيا

سية السيالتنشئة ا: ول األملبحث ا
سية السياركة املشا:الثاينملبحث ا
سية السيافة الثقا:ثالثالملبحث ا
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يةـسايـلسائة ـلتنشا: األولملبحث ا

ـ انه مع اصرة بل املعاسة السيارزة يف علم الباهيم املفاحد اسية السيالتنشئة ايعد مفهوم  فـة  الثقاسـية و  السياركة املش
ـ  ايتم تكوين جمتمـع سي اهلن خالمبأنهان بيناليت سبق واسية والسياللتنمية األساسيةاألعمدةسية  يشكلون السيا اسـي تكوين

لية على اتكوين جيل مؤهل  يتمتع بقدرة عاسلوك تكون نتيجتهوأمناطدئ العملية فيه  من قيم ومباتغرس هذه امبامتميزاصحيح
ـ راالعن جهه فضالاليت توارجية اخلاخلية والدات التحدياجهة اعلى موادراق،األمورم التحكم يف زمادة والقيا ـ اتق ىل إتمع اء ب

. ت االافة ار يف كازدهااللتقدم وات امستويأعلى
لغربيـون  املفكـرون  احيـث تكلـم حولـه    ،سي هو موضوع قدمي متجددالسيالفكر اسية يف السيالتنشئة اوموضوع 

ـ ىلاحلكـم  اد الصيين كونفوشيوس فسالفيلسوف ارجع احيث "سيالسيام النظايف أمهيتهابرزواوواإلسالميون طنـة  املواب اغي
ىل حتمل مهمة تعلـيم  الدولة از اجهدعااهلذ.مة العاملصلحة ادل واملتباحلب الفضيلة واعن تلقني قيم األسرةبسبب عجز ،حلةالصا
احـد التعليم وار اعتباىل اجلمهورية ابه اطون يف كتفالاوذهب .حل ام حكم صامعه قييتأتىعي سليم اجتمام اء خلق نظابتغاشئة النا

مـن ضـمن   إنء فيه التربية وجاسة للحديث على السيامن سفر األخريب الكتا" رسطو ا"ضلة وكرس الفالدولة اأعمدةأهممن
سـية يف  السيالتنشئة افة والثقاتأثريىل احلديث العصر انبه روسو يف اكم.النشءتربية بأمرم اهتماالية ايهتم غأنكم احلات اجباو

سية حيث يؤكد فيـه  يف علـى   السياللتنشئة األمريبه افلي يف كتاتطرق   ميكياكم)1("مة العااهستالدولة وسياحلكم يف ام انظ
. دة فيه القيالتدبري وان حسن الضماحمكمإعداداسي السيائد القاإعدادرورة ض

ـ وأوليل احلالعصر اسية يف السيالتنشئة ام باهتمااليد اوقد تز Politicalسـية  السيالتنشـئة  اغ مصـطلح  امن ص
socialization نامياهربرت هكما تشري األدبيات السياسية هوHerbert Hymaـ اوذلك يف در يف 1959م اسة له ع

عية عن طريق خمتلـف  اجتماالاألمناطلفرد اتعلم بأا"سية السيالتنشئة ان عملية امياوقد عرف ه" سية السيالتنشئة ا"ن اب بعنواكت
سي يزخر السيااألدبخذ اريخ التاومنذ ذلك )2("اونفسياتمع سلوكياايش مع هذايتعأنى عده علاليت تساتمع ات امؤسس

.)3("سيةالسياعية واجتمااللتربية التطبيقية يف موضوع البحوث النظرية وات اسالدرالعديد من اب
لشـيخ  ام به اقاىل ماشري نامة وهنالتنشئة بصفة عاأمهيةعلى ضرورة وواإلصالحيةلثورية ارب التجاكل أكدتاكم

لثـورة  اجيل  فجر بإعدادم املستعمر حيث قاجهة التنشئة  يف موامنه لدور إدراكائري اجلزاب امن تنشئة للشببأديسبن امة لعالا
.ئرية اجلزالروحي للثورة ااألببأديسبن ايعترب املستعمر وهلذايف وجه 

يف خطـري يف ظـل تطـور    امعرضة لغزو ثقاألجيالحيث يف ضل العوملةيلاحلالوقت اسية يف السيالتنشئة اأمهيةد اوتزد
من غـزو  األجيالتتعرض له أنميكن اومة لرد ماملقاح بة سالاسية مبثالسيالتنشئة ان أوك.ت صالاملوال واتصاالواإلعالمئل اوس

لفكريـة  ااميـة وفـرض سـيطر   النالشعوب العسكري لطمس هوية الغزو املتقدمة بعد الدول الذي تستخدمه ا" فكري مدمر 
.)4(اوتقدمهاألممر النسبة ملساباألمهيةلغ ابأمرايل احلاايف عصرنلألطفالسية السيالتربية اأصبحتوقد . اعية عليهاجتماالو

فـأبواه لفطـرة  اكل مولود يولد على أنلشريف احلديث اء يف اسية حيث جالسيالتنشئة التربية واباإلسالمهتم ااكم
ـ م علىسبع وضرو أبناءة وهلصالابأمر األطفال اإلسالميوجب انه ، كماميجسأونه اينصرآونه ايهود ـ أوهـم اتركه اءبن
دي ام بدوره وهو رجل قيالقيامنميكنهامماصحيحإعداداإلعدادهلطفل اة التنشئة يف حياوضرورة أمهيةعلى ايؤكد لنامم،عشر

21.ص) 1997ت ،امعالنشر للجار اد: مصر  (وىل االلطبعة ا،نلتلفزيوار اخباسة يف دور ادر: سية السيالتنشئة اعيل ،امساحممد حسن )1(
22. ،صنفسهاملرجع )2(
323. بق ، صامرجع س،رنةاملقاسية السيالنظم اصول ا، ملنويف ا)3(
9. ص.مرجع سابق عيل ،امسا)4(
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ت وبعد سن ابعة وتستغرق سبع سنوالسالسن امن تبدألطفل ان تربية ام بلسالاة ولصالاعليه لرسولاكد أوقد.حل اطن صاكموأو
ـ القابل على احلان احد وعشرون سنة فايصبح سنه واوبعد مأخرىت ابنه سبع سنواحبة امصاألببع عشر على الرا ارب ، وهن

لفـرد  اقـة  عالاإلسالمنظم اكم.لعقدية الفكرية واحية النامن وإعدادهلفرد ايف تنشئة أوىلكمرحلة األسرةضحة لدور اوإشارة
يش التعاتمع ليتحقق الفرد يف اج ادمإجل ات من اجبابووألزمتهللفرد الشريعة حقوقاحددت اتمع ككل كماقته بوعالبأسرته

سـية  السياللتنشـئة  األولهلدف اهواسك وهذالتمالوحدة وايقوم على اصحيحاءاتمع بناء اتمع ويتم بناأفرادفق بني التواو
شـتكى منـه   اإذاواملرصوص يشد بعضه بعضان البنياملسلم للمسلم كا"حلديث اء يف اجوقدواالنتماء ءلوالالذي يعرب عليه باو

."نه ويده املسلمون من لساملسلم من سلم ان ا" ويف احلديث أيضا . حلمى السهر واباألعضاءئر اعى له ساعضو تد
كتبه اصة ماحلديث وخاسي السيالفكر اوطونفالأكتبه اصة ماين وخاليوناسي السيالفكر اأنسية السيااألدبياتتشري

سـية  السيالوحدة ام وامسة للنظاحلات املكوناكأحدطنني املوابني لطيبة اعر  املشاواألحاسيسوجود أمهيةعلى أكداقد ميكيافلي
ـ ايتحمـل  اإلطارالسلطة ويف هذاطن واوملالثقة بني اء ولوالااالنتماء وتنميةةإشكاليت عديدة قد طرحت اباك كتاوهن. دة الق
حملبـة  اجمتمع يقوم علـى  إقامةجل امن األحاسيسوتثبيت وتنمية هذه تأكيدتمع عن طريق اعلى احملافظةسيون مسؤولية السيا
تمعات األسرية و اتمعات غري أسرية واملتمثلة يف اتمعات الغربيـة  وهنا مييز فوكوياما يف أطروحة اية التاريخ بني ا.ون التعاو

قافية والدينية ذلك أن الرجل األخري عند فوكوياما لديه ثوالاالجتماعيةوخاصة األمريكية واليابانية واألملانية حيث ال وجود للقيم 
وهذا أهم ما مييز املنظومة . مسبقةجتماعية اأخالقية أو يمةبأي قاالرتباطقيمة عليا تتمثل يف حتقيق املصلحة واملصلحة فقط دون 

.الفكرية الغربية عن اإلسالمية 
لك اسية وذالسيالنظم افة الرئيسية لكائف الوظاحد األاسية السيالتنشئة التكلم على ابد من نه الاطية فالدميقراسة ادرإطارويف 

ـ احلهاومرائفهاووظوأمهيتهااملتمثلة يف مفهومهاسية والسيائة لتنشاجلوهرية يف اط النقاىل التطرق ال من خال اوكلـه ائلهاووس
.ط النقاتوضيح كل تلك اإلمكانول قدر اوعليه سنحاللتعمق فيهايتسع حبثنلكن الامهمة جدصراعن
سية السيالتنشئة اتعريف :  والأ

ملقصود بعمليةان حتديد امبكاألمهيةسة فمن الدراهرة حمل اظلايف فهم األساسيةئل الوساحد اهيم هواملفان حتديد اكاذإ
لغربية اومتني ملنظاطي يف كالالدميقرام النظاباقتهمن حيث عالأمهيتهاص ستخالاسية ،حىت نتمكن من معرفة والسيالتنشئة ا

حظ تعدد نع بل يالامع ماك تعريف جاسية ،فليس هنالسيالتنشئة امن املصطلحات اليت يصعب تعريفها جند .  واإلسالمية
أنحظ ن يالان كاولفكرية ام اهاجتام والبحث وذلك حسب ختصصاسة والدراولوه باملصطلح بقدر من تنااهلذالتعريفات

ئم اهو قاتكريس مأوفة الثقالقيم واب اكتساباألمرء تعلق افة سوالثقالقيم  واسية وبني  السيالتنشئة ات تربط بني التعريفامعظم 
ع  بني الصراباألمرتعلق امإذاصة اهلوية وخالشخصية والقيم واباطهارتبامن حيث ا،أمهيتهتربز اتعديله ومن هنأوانهمم

بوش يدعو األمريكيلرئيس ادعااماوهذاع بينهمالصراسية حمور السيالتنشئة اجيعل امم،اإلسالميةلغربية والفكريتني  ااملنظومتني
لتربية ارة ال عباستبداىل ااك من يدعواهنأنارة كمالعبالكرمي ،وكل مسلم يدرك خطورة هذه ان القراد من اجلهات ايآىل حذف ا

لفكرية ااألصالةليت حتمل وتعرب عن ات ارالعباىل غري ذلك من الشريف الشريف للقدس ارة املدنية وحذف عبالتربية اباإلسالمية
سة وحتليل ار عند دراعتباالبعني أخذهوضرورة وأمهيتهلبعد اايؤكد خطورة هذامم.ملسيحي الغرب اومتيزه عن اإلسالميللشرق 

رة ات وتاراحلضار اسم حوارة باملفكرين تابعض اهلاليت قد يدعوات والصفاصفة من بأيوزه اميكن جتطية والالدميقراموضوع 
.لألصلح بل.لألقوىلغلبة اع والصرااقع يؤكد هذالواع لكن الصرابإنكارأخرى

لتنشـئة  ات تدل على مصـطلح  ادفامترأاعلى أخرىهيم اليت تستخدم عدة مفات ابالكتاك بعض اىل ذلك فهناإضافة
ـ النقـل  اوCivilizationلتحضـر  اEndoctrinassionsلـتلقني  التعلـيم و امثل "اناحيأسية وحتل حمله السيا يف الثق
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Cultural Transmission فيةاط ثقامنأوتبينAdopting Cultural norms)1(لتعلـيم  اصـة مصـطلح   اوخ
ن ات واملصطلحالتكيف ولكن هذه التطبع و واىل اباإلضافةاإلدماجلتثقيف ،اكأخرىت اىل مصطلحااألدبياتوتشري ،لتربية او

تمـع  اء اتيجي يف بناسترالاالتنشئة من حيث بعدهاىل مستوى اترقى الأاإالنب اجلوالتنشئة يف بعض اشتركت مع ات واتش
هيم وذو بعد مسـتقبلي  املفاخطر من كل اوأعمقاألخرياهذأنإالسية السيالتنشئة اهيم مع مفهوم املفابه تلك ارغم  تشأنهأي.
هـي  "يةسالسيالتنشئة اأنوسن ايرى دو.سية السيالعربية للتنشئة الغربية وات التعريفال مجلة لك من خالاذاتيجي ويتضح لناسترا

أنأيسـي  السياته لبيئته وحميطه اعره وتقييمارفه ومشاصة ،معاخلاسية السياته الفرد توجهااهلليت يكتسب من خالات العملياتلك 
)2("ليت تقوم بتنشئتهااألخرىت القنواسي والسيام النظالفرد واعل بني اسية هي عملية تفالسيالتنشئة ا

سـية مـن   السيالتنشئة اسة بالسيام علم اهتمالسلطة ويعود اعلم بأنهسة السياعلم ليت تنظر لاريف التعالعديد من اك اهن
سية السيالتنشئة امتثل "اوهلذاالتأثروافيهوالتأثريالسلطة من حيث تشكيلهاطن بتلك املواقة يف حتديد عالاودورهأمهيتهاحيث 

األدبخـذ  ا،1959سـية  السيالتنشـئة  امين عن اب هربرت هاتصدر كأنسة فمنذ السيارزة لعلم البالية احلات اماهتماالحد ا
ن اميارت هاسية ويعرف هربالسياعية وامجتااللتربية التطبيقية يف موضوع البحوث النظرية وات اسالدرالعديد من اسي يزخر بالسيا

Herbert hymanعية عـن طريـق   اجتماالة وسيالسيااألمناطلفرد ابه عملية تلقني اصدان قالعنوالذي حيمل نفس ابه ايف كت
ليت يكتسب من العملية ا" بأاسية السيالتنشئة املوند ال ابريايعرف غابينم)3(."همعاسلوكييش اتمع كي يتعات اخمتلف مؤسس

Greenburgول احوقد )4("عية اجتماالاألدوارجيند يف خمتلف امعه حينماليت حيملهاسية السيالقيم ات واهاجتااللفرد ااهلخال
لقـيم  ات واملعتقـد ات واهاجتااللفرد ااهلليت يكتسب من خالالعملية اتلك بأااسية حيث يعرفهالسياللتنشئة أوسعوضع مفهوم 

ول اوبAlmondملوندايرى كل من "و)5(م النظاالذي يلعبه يف هدالدور املتعلقة با، وإليهلذي ينتمي اسي السيام النظاملتعلقة با
Pawelالطريقة اىل الإلشارةلتنشئة يستخدم اح ن مصطلأ به ان يقوموأينتظرات جمتمعهم وماهاجتاقيم واألطفالاليت يتعلم

عيـة  امجتاالعتـه  ايري مجافة ومعالفرد ثقااهلليت يكتسب من خالالعملية ابأاافيعرفهWrightرأيتامأ."لكربار عند ادوامن 
ملفكـر وود  امثل ةالوالدىل فترة ااك من يرجعهاهنأنبل )6("مستمرة وممتدة اوقف ولكنهحتدث لفترة معينة مث تتوهي عملية ال

Woodتمـع لثق اعن كيفية نقل مضامينهاأوسعسية تعرب يف السيالتنشئة ان الذي يقول با" جنتون كينيث ال"ايعرفهاكمفتـه  ا
لرمسـي  الرمسي وغري التلقني اسية هي السيالتنشئة ان أي يرى لذا" فريد جرينشنت "عريف تجند ايضأ"ىل جيل اسية من جيل السيا
سية وذلك يف كل مرحلة السيالة لدالات الشخصية ذائص اسية ،وخصالسيات السلوكالقيم وارف واملخطط للمعاملخطط وغري ا،

ـ "تمـع  اخل املوجودة داعية اجتماالسية والسيات املؤسساة ،عن طريق احلياحل امن مر ـ اكم ـ "مـن  كـل  ايعرفه ن انورم
سية تعتين بتعليم السيالتنشئة ان أناحيث يري" Charles Harningtonرجنتون ارلز هاتش" و" Norman Adlerدلرا

104.ص)1999ة والنشر والتوزيع،عار غريب للطباد: هرة القا(،لعربيةالبيئة اسي يف السيالنفس اسة يف علم امع در:سيةالسياركة املشاسيكولوجية ،بالوهارق حممد عبد اط)1(
زي ابين غ(تونس (ابوالقاسم خشيم وحممد زاهد حممد بشري املغريب هللا، ترمجة مصطفى عبد دراسة حتليلية :التنشئة السياسية ريتشارد داوسن ، وكارن داوسن وكينيث برويت ،)2(

55.،ص)1990يونس ،ر امعة قاجنشورات م):
)324-323(.ص. ،مرجع سابق ،صرنةاملقاسية السيالنظم اصول ااملنويف ،)3(
سم العلوم ،ق،جستري الة مارسدراسة حالة املؤسسة االعالمية الكويتية  ،:2005–1991سعيد حممد ظافر العجمي ، التنشئة السياسية يف دولة الكويت خالل الفترة من )4(

14. ، ص 2007السياسية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ، 
14. ، صنفسهعاملرج)5(
)101-100( . ص. ص،بق اب، مرجع سالوهاعبد )6(
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ملختلفـة  اسـية  السياقف املوالسلطة واعل مع التفاملدرسة واواألسرةسي عن طريق السياملغزى ات اسية ذالسيات اهاجتااللقيم وا
")1(.

لفرد على مـدى  اة اعملية مستمرة يف حيلتنشئة ار اعتبالتعليم من حيث اولتنشئة الربط بني اايتضح لنال هذومن خال
تربز بقـوة  ان خطورالفرد فاة استمرت يف حيان اسية والسيالتنشئة ان انؤكد الطفولة ،وهناليست مقتصرة على مرحلة ة واحليا

.لفرد اة امن حياألوىلملرحلة ايف 
ض اسـتعر املمكن اسية ،ومن السيالتنشئة التعرض ملفهوم العرب اسة السياء اول بعض علمافقد حاألخرنب اجلاوعلى 

:ريفاتالتعبعض هذه 
ته وسلوكه لكي اهاجتافعه واته ودوارالفرد ومهايري اعملية تشكيل ملعبأالتنشئة اعملية "لعيسوي ان الرمحاويعرف عبد "

أنيرى :هر ال ظامحد مجاويف تعريف "تمع املستقبلي يف اهن والراتمع مرغوبة ومستحسنة لدوره االيت يعتربهافق مع تلك اتتو
ملختلفة ـدف  اسية السيات التنظيماوكاألسرةملختلفة التنشئة ائل اووسأدواتسطة اسية بوالسيالقيم اتعين تعلم سيةالسيالتنشئة ا
لتنشـئة  امل ايعرف فيصل س"و.)2(لدولة الشعب واقة بني لعالار استقرايل التاسي وبالسياتمع ار ودميومة استمرامن واظ على احلفا
امعايش سلوكيايتعأنعد على ايساتمع ممات اعن طريق خمتلف مؤسساالجتماعيةيري املعالفرد اهي كيفية تعلم "بأاسية  السيا
ت اته بـدرج اطيلة حياإلنساناعملية مستمرة يتعرض هلأااكم.سية معينة افة سياب لثقاكتساتلقني و" ملنويف ال اكماويعتربه"

األدواتسـي و السياحلزب اق والرفاعة املدرسة ومجا،كاألسرةسية السياوعيةاجتماالت املؤسسامجلة من اوتضطلع . وتة امتف
ومرد . سي السياتمع اخل الفرد دالنشأةاضرورياسية تعترب شرطالسيالتنشئة اإن: "جلوهري ادي اهلاعبد ويؤكد.)3("اإلعالمية

أوسـية  السياركة املشاسية ، مثل السياة احليايف خضم لسلوكيةاته اطن حتدد تصرفاملوااليت يكتسبهالتنشئة ات اخربأنىل اذلك 
حممد اويعرفه)4("لتخلي عنهاأوي سالسياتمع اىل اء انتمااللشعور باسي ، والسيام النظارفضأووتأييدسة ،السيام باهتماالعدم 

ملختلفـة للفـرد مـع    اسية السيات اخلرباملدرسة فاأولطفولة اتتوقف عند مرحلة ئمة فهي الاهي عملية مستمرة ود: "علي حممد 
ـ اواهللفرد من خالاليت يصبح العملية اأااسية كمالسيالتنشئة امة يف حتقيق امل هاعواكله...حلزب  اآوحلكومة ا لنسـق  اباعي
نشئة السياسية وتشري دراسات علم لالجتماع السياسي اىل العديد من العناصر اليت تتضمنها الت)5("اهلاومدركفة الثقاسي والسيا

:سية يفالسيالتنشئة اصر مفهوم  اعنأهم ميكن حتديدامن هنواخلاصة بالفرد من جهة واتمع من جهة ثانية و
...سياسيةت اهاجتاسية هي عملية تلقني لقيم والسيالتنشئة ا1"

...سية عملية مستمرة السيالتنشئة ا2

22.صسابق ،مرحععيل ،امسإ)1(
)103- 101(.ص. بق صاسعب، مرجالوهاعبد )2(
23.صمرجع سابق ،عيل ،امسإ)3(
23.املرجع نفسه ،ص)4(
23.صاملرجع نفسه،)5(
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فـة  الثقاسـية ، مث تغـيري   السيافة الثقا،خلق األجيالسية عرب السيافة الثقانقل : ث ة ثالرئيسيأدواراسية  تلعب السيالتنشئةا3
.)1(سية السيا

األفكـار أنحيث جنـد  يعيشواليت اصة تلك احمليطة م وخاباألحداثيتأثرونرسني الداملفكرين وابل واألفرادإن
عملية مستمرة حيث تؤكد اجيعلهاسية ممالسيالتنشئة اتية عنصر مهم يف احليارب التجاأنيؤكد امممبحيطهم تتأثرلألفرادسية السيا
.مأساويةيته اومظلمةيته اتكون بداش طفولة صعبة ومن هناتور قد عاكل ديكتأنت اسالدرا

ه مل تكـن  نايعين الاسة فهذالسيايف علم امستحدثاموضوعاسية جيعل منهالسياحلديث للتنشئة املفهوم اان هذاكوإذا
مند ائفه وطرقه فقد بدالته ووظىل دالالتنويه ان تشري الدراسات السياسية اىل أمى حيث القداملفكرين امن قبل إليهاإشاراتك  اهن

قة منط  تربيـة  رسطو للمجتمع وفلسفة جون بودن عن عالأطن و تقسيم املواطون  عن تربية فالأىل حديث ازمن بعيد حيث يعود 
إلعـداد تنشئة سـليمة  األفرادمة كوسيلة لتنشئة التربية بصفة عامى بالقداملفكرون اهتم اوقد .رؤيتهم للسلطة بتشكيلاألطفال

. بن خلدون وغريهم كثرايل والغزامد احوأيب الفارايبملستقبل وقد تكلم عن ذلك كل من ال ارج
عيـة  اجتمافة آلذي يعترب اسي والسياب ارغتااليعرف باماسة وهذالسيام باهتماالملفكرون من خطورة عدم اوقد حذر 

لذي يلحق الضرر البلد من ايد حتذر اخطة بشكل متزاسأدبياتفربزت " ،لصحيحةاسية السيالتنشئة اب اسية  مترتبة عن غياسي
أنقهـم مـن   قلابدواء اخلربا. رحة اجلات النكارع ،والشاج الفظة ،وهياسية السياللغة الرخيصة ، والسلوك ايري اء معابه من جر

عية اجتماالت امالتزاال،واألخالقيةبط الروايف ضمور أسهملنفس قد املنطوي على اذي ، واستحواال، والمبايللملرهق ، وااتمع ا
دم من القاملدنية للقرن التربية امشروع "سية مثالالسياللعلوم اإلمريكيةجلمعية انظمت اإلطاراويف هذ.)2("سية السياركة املشا، و

لغضـب  اوية والسـود اومة اجل مقاملدين ومن التعليم املدنية واركة املشاملدنية والثقة اتطوير ... لتعليم البحث وحتفيز اجل دعم ا
لتطوعي اط النشان أئلة القالنظرة اولكن ... مةالعاة احلياء احيإملدين على اتمع ايتمسك بقدرة .. .املدنيةلشؤون ابإزاءملتفشيني ا
.)3("ملدين اتمع احدة يف فهم اطية هي جمرد طريقة والدميقراحمللي يعزز ا

زدهار ممـا يعـين أن   ومن خالل حتديد مفهوم التنشئة السياسية يتبني لنا أا ضرورة اجتماعية سياسية لتحقيق الرقي واال
.دراسة أمهيتها ووظائفها عدم وجودها سيعود بعواقب وخيمة على الفرد واتمع والنظام السياسي ويتضح لنا ذلك من خالل

ووظائفها سية السيالتنشئة اأمهية:ثانيا
ـ ايدعواولكن موالدولة تمع اوللفرد لنسبة اسية بالسيالتنشئة اوضرورة أمهيةىل اسية السيااألدبياتلقد تطرقت كل  ؤل اللتس

أسـباب جلـوهري  ادي اهلاولقد خلص عبد ؟حلديث العصراسية يف السيالتنشئة ايد باملتزام اهتماالفع اودوأسبابهي اهو ماهن
:وهي أسبابأربعةىل اسية السيالتنشئة احلديثة بات اسالدرام اهتما
اإليديولوجيمل التكاعي واجتماالج اندماالمشكلة األخريةت السنوايف األمريكيتمع اجه ايو: أوال"
لغرب اشرق ولابني األيديولوجيع الصراليوم بامل العايتميز :انياث
ـ اقيأسـس طيـة  الدميقراملثـل  اتتخذ من أات اتمعافة اطية حيث تعلن كالدميقراقرن بأنهلعشرين القرن ايوصف : الثاث امه
.ارهاستمراو

325. ص،مرجع سابق ،ملنويف ال انظر كذلك كما105.صبق، اب، مرجع سالوهاعبد وانظر كذلك )59–58(.ص. بق صاعليوة ، مرجع س)1(
6. ص)2007تيجية، استراالت اسالدرامعهد : بريوت(،وىلااللطبعة ،اصاحل ،ترمجة حسن ناظم  و على حاكمالعشرينلقرن ان حىت اليونامن : ملدين اتمع ا،أرنربغجون )2(
7. ، صاملرجع نفسه)3(
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.)1("عي رهيب اجتمابتغري تكنولوجي ولعشرين القرن ايتميز :رابعا
ظ علـى  احلفاجل امن السوسيولوجية ايالقضاجلة بعض اة  كمدخل ملعسيالسيالتنشئة اهتمت بالغربية قد ات اسالدرانت اكوإذا

هتمتاقد اإلسالميالسياسيلفكر اأنة جند قتصادياالسية والسياصف العواأماملتشرذم التشتت واملهدد باتمع اسك اوحدة ومت
ظ علـى وحـدة   احلفايت تؤكد على وجوب لاواألحاديثاآلياتلعديد من اك احل وهنالصاطن املواإعدادجل امن التربية عموماب

وبني أنه من مصـلحة الفـرد   .تمع احل اومصلفرد احل ازن بني مصاتوإقامةية على البدامنذ اإلسالمتمع وقد حرص اسك اومت
. تمعالتنشئة يفايكمن دور اوهن. حتقيق املصلحة العامة ألنه ال معىن للفرد بدون مجاعة 

عرفـت  ولقد.طي ام دميقرانظإقامةتمع من حيث اسية يف السيائد عديدة للتنشئة اك فواهنأنابقة بينالساريف التعال من خال
لذي عمـل علـى   ار استعماالنت حتت نري اليت كااإلسالميةت اتمعاتلك امل وخصوصاتكأزمةوتة ات متفات وبدرجاتمعا

حـدة  ومـل و ازمة هوية وتكالدول ال حيث عرفت هذه ستقالاالقة بعد عمياثأرترتب عليه امماوتشويه شخصيتهاطمس هويته
Robertسولقد خلص روبرت هي.سية حمكمة اسيأنظمةمة اقسية ،الاسة لتنشئة سياجة مالدول يف حانت تلك اكاوطنية وهلذ

Hessالسيالتنشئة اأمهيةلـيت  احملـددة  ابري التدالنظر عن الكن بغض :" لية التارة العبام يف النظاعلى وجود فظاحتاسية يف كو
أنفترة زمنيـة ،دون  أليهاستمرار يتفظ على ان حيائفه واوظتأديةدر على ام قايوجد نظالم لكي خيلد نفسه انظأيايستخدمه

سية تلعـب  السيالتنشئة ان أ"ك من يرى اهنأناكم.)2("ين اهيم من معاملفاتعنيه هذه ابكل ماسياشئ سيالناىل تعليم جيله ايسعى 
.)3("سية السيافة الثقاتغيري –سية جديدة افة سياتكوين ثق–ىل جيل افة من جيل اقثلانقل : ث هي ر رئيسية ثالادوأ

ـ الدرالعديد من اسي بالسيااألدبزخر كما تتجلى أمهية التنشئة السياسية من خالل البحوث والدراسات حيث  ت اس
ىل عـدد  مـن   اسية السيالتنشئة ام مبفهوم اهتماالاهذأسبابوتعود ."سية السياشئة لتنالتطبيقية يف موضوع البحوث النظرية وا

.)4(: ت اراعتباال
لـدول  ااومن بينـه (لث الثامل العاغلب دول اأنإذمل قومي اتكأزمةوتة من ات متفاصرة بدرجاملعات اتمعاغلب اين اتع-1

ـ و. جالاوعاملحامطلباألمةء الذي جعل من عملية بنااألمراودينياولغوياينة عرقيات عديدة متباعاحتوي مج) اإلسالمية امن هن
.لوطنيةالوحدة ابائمالذي يعرب عليه داو–لقومية اهلوية ام قوي بازمة خللق شعور عسية الالسيالتنشئة اتصبح 

حلديثـة حمـل   اسية السيالقيم اسق من نإحالليف اهلستقالاعقب اإلسالميلعريب وامل العالث ودول الثامل العاشرعت دول -2
.املنشوديف الثقالتطور اإلحداثغىن عنه الملستمرة سبيالاملخططة والتنشئة اوتعد .ليةالبالتقليدية القيم امنظومة 

ـ افالثقافكل من هذه . ت اراحلضاع اعرف بصراملختلفة فيمات افالثقاع بني الصراليوم حبدة امل ايتميز ع-3 ـ ات حت يف اول م
ة لبديكأيديولوجيةم سالاإلوبروز -مريكيةاإلهليمنة اصة يف ظل ادة خاملضافة الثقالتفوق على ادة والسياحتقق أنجهد من اسعهو

حتويه امأبنائهاصلة دف تلقني اتثقيفية وتربوية متوال جهوداحلالك بطبيعة اويقتضي ذ–لدويل اع الصراكية يف حلبة اشتراالعن 
. تايم ومعتقدمن قإيديولوجيتها

لك ايعنيه ذايدة مباملتزات التطلعاىل دعم ثور اأدىامماعظيمانالتكنولوجي شالتقدم اتية وبلوغ املعلومالثورة ائل يف اهلالتطور ا-4
لنسـبية  الندرة اء ازإحد ان وآيف أعضائهلب ايليب مطأنيستطيع سي الام سيانظأيأنوحيث "األفراد ،لب امن كثرة وتنوع مط

لتقليل فرص أو، االحتماالتوللحيلولة دون حتقيق  هذه .سي السيار استقرلنسبة لالات باملتصور وجود ديدارد فمن املوايف 

)76–75(.ص.،ص)2002معية،اجلاملكتبة ا: سكندرية اإل(،لثة الثالطبعة ،ااياهيم وقضامف: سي السياع اجتماالعلم جلوهري ،ادي اهلاعبد )1(
24. بق ، صاوسن مرجع ساد)2(
24.صمرجع سابق عيل ،امسإ)3(
بتصرف10. بق صامرجع س،لعجميا)4(
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ء لـه يف نفـوس   لوالالتعلق به واعر اىل ترسيب مشاسية السيالتنشئة ان يتوسل بأسي السيام اميكن للنظأدىن حد ممكن ،ىل ااحتققه
.)1(سيةاسيآوعية اجتماآودية اقتصاحيصلون عليه من قيم امباله مرهونتأييدهميكون حبيث الأعضائه

حبث جديـدة  أدواتهج وام مناستخدالانظروألسلوكي ارالتيابالتأثرء نتيجة اسية سوالسيالبحوث اعلى ألذي طرالتقدم ا-5
مـن  أكثـر م استخداه حنو اجتاالعن فضالاسية ، هذالسيالعلوم اسة الكمي يف دراه اجتااللية ، وكذلك اآلت اسباحلام استخداك

فـة  ايوظف كامهمسية حقالالسيالتنشئة ارت اصا،وهكذارجهامن خآو سية السيالعلوم اخل اء من دالوقت سوامنهج يف نفس 
.سية السيالنظم اسي، ومن مث على السيالسلوك التنشئة على ات اعمليتأثريولة فهم اعية يف حماجتمااللعلوم اإمكانيات

يف عدة جماالت وعلى مستويات حقيقة أننا ال نستطيع حصر وحتديد أمهية التنشئة السياسية نظرا ألمهيتها املتزايدة واملتجلية 
ـ السيام النظابني ،حملتدماع الصراليوم يف اسية تظهر جلية السيالتنشئة اأمهية"حيث هناك من يشري إىل أن ،خمتلفة ت اسي ومؤسس

عـن  اإلجابـة سية هي حصيلة السيالتنشئة اف...سية السيالتنشئة ات اعلى قنوالتأثريآوهليمنة اىل ادين فكل طرف يسعى ملاتمع ا
ول اوسـنتن .)2(سية متميزة لكل جمتمـع ؟  افة سياتمع ؟ وكيف تتبلور ثقاسية يف السيافة الثقاكيف تتشكل .لية التات ؤالالتسا
.لفصل ااخري من هذاألملبحث اكثر يفأسية بتفصيل السيافة الثقا

ع بـني  الصـر امل يعد حيث،ت خمتلفة دولية وحمليةاهية وتتجلى على مستوياكبرية وغري متنسيةالسيالتنشئة اأمهيةن إ
لضعيفة من اسية السيانظمة األىل زعزعة اع الصرااو قد يؤدي هذاسياوسيافياوثقارياصبح حضابقدر ماعسكرياعالدول صرا

ء لـوال اسية قوية حتقق اك تنشئة سيامل تكن هنإذاوإضعافهئهم الويف التأثريىل ايؤدي امم،طننياملوات  اهاجتاعلى التأثريل خال
ـ  الفالفقر وانه يف ضل احيث ,سيةالسيالتنشئة ات صلة كبرية باة للدولة ذقتصادياالاألوضاعأناكم،ء للوطنانتماالو ن اقـة ف
لـو  نه اأكداكمايكون كفرأنلفقر اد اك" :ىل عنهاتعهللارضيب اخلطال عمر بن اقادئه وقيمه وهلذابطن قد يتخلى عن ماملوا

لفكريـة  ام اوتوجهاألفرادت اومعتقدقته بقيم من حيث عال، منه خلطورتهإدراكالسيف اربته بالفقر  يف صورة شخص حلاكان
األدبيـات جنـد بعـض   اوهلذ.طيةالدميقراو،حلكم ام اونظ،تمع اهرية بت صلة جواسية عميقة ذاسيآثارمن ايترتب عنهامو
طن عرضـة  املواجيعل امم،داقتصااللدولة عن اإبعادىل اتدع األخريةهذه أنلعوملة من حيث امن اسلبياليت تقف موقفاسية السيا

لدولـة  الفـرد و اسلبية تنعكس على اثأرذلك من يترتب علىاء ومانتماالهلوية واء ولوالايل ضعف التاوباألميةجلهل واللفقر و
ل غـرس قـيم   سية من خالالسيالتنشئة اكبري يف عملية اتلعب دوراسية بدورهالسيااألحزابأنىل اباإلضافة.تمع ككل او

ت ات ومنطلقالتوجيهاسية وفقالسياتوالسلوكارسة احنو ممإرشادهب وذلك دف الشباسية معينة لدى ات سياهيم ومعتقداومف
.  األحزاب

سية حيث تقـوم  السيالتنشئة ائف التطرق لوظال سي من خالالسيام النظاسية يف السيالتنشئة اأمهيةدور وايتجلى لناكم
ملسـتقبل يف صـورة   اطن اموإلعدادعلة امة وفاتعد عملية هأاإذم ، انظأيخل اسية دالسيائف الوظاسية بعدد من السيالتنشئة ا

... اسياسيلنضوج امن اهلخالمن " ملستقبل اطن اموآو"طن املوايتمكن تطوريةعملية " ليه فهي معينة وع

324. ص مرجع سابق رنةاملقاسية السيالنظم اصول أاملنويف ،)1(
197. ،صمرجع سابق أبرش ، )2(
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تقوم بعدد فإاومن مث .)1("لدينية افية والثقاسية والسياة وقتصاديااللنظر ات الب بوجهالغاسية ترتبط يف السياة احلياه اعر جتاملشاف
.)2(يلياسة كمالسياء اعلماحددهاكمالتعرض هلاليت ميكن ااألدوارمن 
أـا سية ذلـك  السياركة املشائرة اسي هو حتقيق وتوسيع دام سيانضأيت  اماهتماوأولوياتمن ضمن :سيةالسياركة املشا-1

ل من خـال م اليت تتحقق للنظانونية القاسية والسيالشرعية اعن طنني فضالاملواسي وقبوله من قبل السيام النظاقية ار ملدى مصدامعي
ـ اطن للنظاملواعن رفض ائماوليس دأحياناسية بعرب السياركة املشانقيض سي وهوالسياب اغتراالن سية ، الالسياركة املشا ام مم

ـ اللتعبري عن رفضـه أحيانارضة املعااتلجالدويل ، وهلذاملستوى اسية حىت على السيانونية والقالشرعية اقية واملصدايفقده  م اللنظ
.سيةاسيأزمةم يف النظاعإيقاجل اسية من السياة احلياركة يف املشات وعدم ابانتخاالطعة امبق
نني ام من قـو النظايصدر من اط وتطبيق كل مانضباالم والتزاالسي هو السيام اء للنظلوالاملقصود باو:سيالسيام اء للنظلوالا-2

مهم مبدأك اوهن. لصغر امنذ األفراداليت يتعرض هلاسيةالسيالتنشئة امج ال برء من خاللوالاات ، ويتبلور هذاراوقر
ت املعتقـد القـيم و اغرس صة يف املتمثلة خاواهللرئيسية ائف الوظامن سية السيالتنشئة اأمهيةتتجلى و: سيالسيار استقراال-3
لقبـول  اوالرضالية من اق درجة عحمليط وحتقياج يف اندمااللتكيف واعدهم على اتسأنااليت من شااألفرادت يف نفوس اهاجتاالو

.سيالسيام النظار يف استقراالىل ايؤدي اعية مماجتماالة وقتصادياالسية والسياباألوضاع
آخرونوجههم أويت افع ذابدإليهااء سعواسية سوالسياصب اللمناألفرادسي، تقلد السيالتجنيد اويقصد ب"سي السيالتجنيد ا-4

لة عمليـة حيويـة لتزويـدهم    الفعاسية السيالتنشئة اتصبح ات فرعية خمتلفة وهلذافاسية من ثقالسياكز املرااغلواوينحدر شإليها
)3("سية السيات اراملهارف واملعاب

م من جهـة  النظالفرد من جهة وعلى مستوى ائف خمتلفة على مستوى اسية وظالسياللتنشئة أنايل يبني لنالتاجلدول او
. )4(نيةاث

61. بق ،صاوسن ،مرجع ساد)1(
18.بق، صامرجع سالعجمي،)2(
60. بق ،صامرجع س، رنةاملقاسية السيالنظم اصول أملنويف ،ا)3(

)81–80(.ص. ابق ، صجلوهري ، مرجع ساعبد اهلادي :انظر أيضا -
32. بق ،صان ،مرجع سسواد)4(
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"وظائف التنشئة السياسية على مستوى الفرد والنظام"

سـية علـى   السيالتنشـئة  احتليل سي السياملفهوم ا
لفرد امستوى 

سـية علـى   السيالتنشـئة  احتليل 
م النظامستوى 

ءلوالا

التسامح 

طية الدميقرا

باآلخرينلثقة الطفل اهل يتعلم 

يرفضـون  أوطنون اوملاهل يقبل 
أعضـاء لسـن  اتقدمهم يف أثناء

لذين خيتلفون ااألخرىت اعاجلما
ملنطقـة  العرقية واخللفية امعهم يف 

...لدين افية واجلغرا

ـ  ااألمهيـة هي ام الـيت يعطيه
لتصويت اطنون لعملية املوا

ء حلكومـة علـة وال  اهل تعتمد 
أنهل جيـب  أواطنيهاووطنية مو

واإلكراهقوة لام استخداىل ااتلج

ملسـتوى  اسة على السياهل تتسم 
ع بـني  الصراأوون التعالوطين  با
لـيت  املختلفة اعية  اجتماالت الفئا

تمع اايتكون منه

عية اسية واركة سياهل توجد مش
ت وتشــكيل الســلطار اختيــال
لدولة االيت تنتهجهات اسالسيا

32بق ،صاوسن ،مرجع ساد:ملصدر ا

لقيم اقسري ببعض إلزامك ايكون هنأنادهاسية ومفالسياللتنشئة هليمنة السيطرة وانظرية التنشئة نذكر من أبرز نظريات
إيديولوجيةنقل اليت يتم الطريقة اتوضح أنول السيطرة حتافنظرية " امن قبل جمموعة مسيطرة على جمموعة مسيطر عليهئداملباو

تكـون  اسية عنـدم السيالتنشئة اية يف الدعالدولة تستخدم او.تمع ايف املسيطر عليهاعة اجلماىل املسيطرة اعة اجلماسية من اسي
ـ املتات السلطالدولة تستخدم ايف وضع حتدي فآولدولة مهددة اتصبح شرعية ابة عندماللجوء للرقاويتم ...مقبولة  إلدارةاحة هل
)1(.لدولة اتاعة تتحدى سلطامجأيح ات لكبح مجادانتقاالعلى للقضاءاألخبار

مرتبطـة   اجنـده األفرادفعلى مستوى "تات مستوياسية ذالسيالتنشئة ائف اووظأمهيةأناسبق يتبني لنال ممن خال
تمع من اء ابناكبرياتلعب دورأااألخريسية ويف افة سياهم يف خلق ثقاتمع تساعلى مستوى أااكم،طننيالقيم للموابتلقني 
مـل  التكاو)2(."سـك  التمالوحدة واحيقق له امم،فقالتوام وانسجلالاماعإطاراتمع وختلق للمجتمع الفرد يف اتدمج أاحيث 

ـ الضيقة ،وغرس اتالو الءاعي وختطي اجتماالسي والسياجلسد اخل ام دانسجاالنس والتجاسي هو حتقيق  السيا ء لوالالشعور ب
سـية يف  السيالتنشـئة  انؤكـد علـى دور   اوهن. لوحدة اهلوية وامن والتضاترك بمشإحساسإجيادملركزية واااللدولة ومؤسس

ـ ختالثر حمسـوس لال ايوجد نه الا" ذلك .اء نفسهاجة لتنشئة لبناحمتةمشتتر استعماالليت خرجت من ااإلسالميةت اتمعا ت اف
عي اجتماالسي والسيام اسبة للنظاملنالصيغ ام على اق عافتاك اهنذإلغربية ات اطيالدميقراو ألشيوعية ان البلداء يف اسواإليديولوجية

ـ  ائل  املساأنجند ) اإلسالميةلدول ااومن بينه(لث الثامل العاىل دول اانظرنإذاولكن قتصادياالو حلكـم  ام املتعلقة بشـكل نظ

43. بق ،صان ،مرجع سسواد)1(
24.مرجع سابق اعيل ،مسإ)2(
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مما يؤكد لنا ضرورة .)1(" ع اوصرفر خالال مثاتزلدولة مل حتسم بعد والالدين واقة بني لعالاوحدود قتصادياالم النظاوطبيعة 
. االهتمام بالتنشئة السياسة حلل مثل هذه املسائل العالقة يف ثقافتنا السياسية

.ائلهاووسسيةالسيالتنشئة احل امر:ثالثا
ـ ار داستمرابل هي يف ،ملدرسةالطفولة واتتوقف عند مرحلة الحيث أائمةاسية عملية مستمرة ودالسيالتنشئة اإن م ئ

قـف و املواىل غري ذلك من اسيني السيادة القال باتصاالواألحزابإطارحلكومة ويف امل مع التعاك واحتكاالل من خال،وتكون 
حل اىل مراسية السيااألدبياتأشارتوقد . سية لهالسيالتنشئة ادر امن مصاطن وتكون هي مصدراليت تعترض كل موااألحداث

سي السيالسلوك اته ويتحدد احثني وتستمر طيلة حيالباق مجهور اتفالفرد على الثة من عمر الثايف سن تبدأ" ليت اسية والسيالتنشئة ا
إليهاإلشارةجتدر اوم.)2(ب الشبالطفولة وال مرحليت خالاليت يكتسبهاسية السيالتنشئة ات اء على خربالنضج بناللفرد يف مرحلة 

ىل مرحلـة  اامن يرجعهابقاساشرنااك كمان هنالتبدأحل ومىت املراعدد تلك ب حول حتديدالكتاق بني اتفاك انه ليس هنااهن
)3(:ليةالتاحل املراىل اسية السيااألدبياتبعة  وعموم تشري السالتربية بعد سن اتبدأاإلسالميسي السيالفكر ادة  ويف لوالا

)ستةChildhood)3-14لطفولة        امرحلة -
)ستةAdolescence)14-21هقة     املرامرحلة -
)ستةyouth)21-40ب الشبامرحلة -
)µ+ستة Maturity )40لنضج امرحلة -
هقة  املرامرحلة –لطفولة امرحلة -: حل فقط وهي اث مرىل ثالامراحل التنشئة السياسية ملنويفال اكماألستاذ يقسم و

يف مـرحليت  اليت يكتسبهالتنشئة ات اخبربالنضج بدرجة ماسي للفرد يف مرحلة السيالسلوك اويتحدد . لاعتدالالنضج وامرحلة -
ـ السيالتنشئة اص من حيث امج خاحل ختضع لربناملراكل مرحلة من أنو.)4("هقة  املرالطفولة وا ـ اشـرن ااسية وكم أنابقاس
لتنشـئة  امييز اماعملية مستمرة ولعل هذإطارت يف اكماهي يف شكل تروإمناااتتوقف على مرحلة معينة بذسية الالسيالتنشئة ا

يف كـل  األهـداف ئل والوساحمكمة حمددة إستراتيجيةىل اج التنشئة حتتاأنمن حيث ،لتعليم وغريهائف كالوظامن اعن غريه
سة لتنشئة مـن  اجة ماحباإلسالميةت اتمعاانهنت مستعمرة ومن بياليت كات اتمعاأننؤكد اوهن. لتنشئة احل امرحلة من مر

.جديد 
ـ  احل حيث حتتاملراف ختالائل بالوساختتلف تلك .أدوات ئل و اسية عدة وسالسيالتنشئة اويستخدم يف  ئل اج كل مرحلـة لوس

ـ حاث مرلطفل مير بثالاأنلذي يؤكد فيه ام لسالاة ولصالالرسول عليه اىل حديث انشري اصة ومتميزة وهناخ ج ال يف تنشئته وحيت
نيـة  الثات السبع سـنو اتربيته يف تبدأارة عن لعبة بينماوىل عباألت السبع سنواصة ،حيث يعتربه يف املة خاىل معايف كل مرحلة 

لفرد قد حتدد مصـريه مـن   اأنأيرب القابل على احلالعشرين سنة احد والواحبة وبعد اىل مصالثة الثات السنوالسبع اج يف اوحيت
.،إن صح التعبري سية السيالتنشئة احيث 

ـ ان تلك ، الأدوااو ائلهانتطرق لوسأناسية  جيدر بنالسيالتنشئة احل امرابينأنوبعد  مرتبطـة  واألدواتئل الوس
ـ احل واملرابني اربطنائل معينة ، وهلذالفرد لوساسية خيضع السيالتنشئة احل اكل مرحلة من مرأنحل من حيث املراب ،وئل الوس

ـ ,شرةاشرة وغري مبائل مباتكون وسحبيث قد,ئل عديدةالوسان اومتدرجة فة تعددحل ماملرانت اكإذا لفـرد خيضـع   اأناكم

153. ص،مرجع سابق ،رنةاملقاسية السيالنظم اصول أملنويف ، ا)1(
330. صاملرجع نفسه ،)2(
يف العلوم السياسية  قسم لفلسفة اه ادة دكتورالة مقدمة لنيل شهارس"سي اساأللتعليم انية لعينة من معلمي اسة ميدادر:ملصري اسية للمعلم السيافة الثقا" عبد السالم علي نوير ،)3(

49. ص. 1998العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 
)333- 330(. ص.مرجع سابق ص،رنةاملقاسية السيالنظم اصول أملنويف ،ا)4(

)86-83(.صسابق، عمرججلوهري،اهلادي اعبدوكذلك 61. بق ، صاعليوة ، مرجع سانظر كذلك 
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ـ احلزب ودور املدرسة واىل ااألسرةمن ااسية ومؤسسالسيالتنشئة ائل اتتعدد وس"اوهلذ.ئل تنشئة رمسية وغري رمسية الوس دة العب
لفـرد  ات اهاجتاعلى اعميقتأثريات وتؤثر املعلومادل ايف نقل وتباماهاليت تلعب دورال واتصاالئل ابوساق مرورالرفات اعاومج

صة اوخاألسريةت اقلعالاأنت اسالدراحيث تؤكد األسرةمن تبدأسية السيالتنشئة اأنأي.)1("سيةالسياكل اهلياتمع وعلى او
لة العداحلرية واطية وغرس قيم ادميقرأسسعلى األطفاللتربية اسبامناالكون جمطية تادميقرأسسئمة على القالزوجة الزوج وابني 

.فيهم 
األدواتسـية  السيالتنشـئة  ائل ايقصد بوس" ووتشري الدراسات السياسية اىل العديد من الوسائل املستخدمة يف التنشئة 

ت املعتقـد ات واهاجتااللقيم وايف غرس أخرىأوخدم بطريقة ليت تستاوايتعرض هلآولفرد االيت قد يرتبط الرمسية الرمسية وغري ا
لفرد منذ طفولته اويتعرض املرغوب فيهات اهاجتاالسي خللق السيام النظانب اقد توظف من جألائط الفرد ، وهي وسايف نفس 

سـية منـذ   السيات اهاجتاالولقيم اباكتسايف يبدأئل ، ومن مث الوساله هذه اليت تقدمهافية الثقات اخلربالكرب للعديد من اوحىت 
ـ اهنأنحيث .هني رئيسينياجتاىل اانه ميكن تقسيمهاإالسية السيالتنشئة ائل الرغم من تعدد وساوعلى .لصغرا اك من يطلق عليه

.)2(سية وتتمثل يف السيالتنشئة اصر اعن
)شرة اغري مب(لرمسية ات غري املؤسساأوصر العنا: أوال

األسرة-أ
لتعليمية ات املؤسسا-ب
لدينية ات اسسؤملا-ت
م  العاي ألراء ولزمالاق والرفاعة امج-ث

)شرة املبا(لرمسية ات املؤسساأوصر العنا: انياث
سي السياحلزب ا-أ

اإلعالمئل ادور وس-ب
ئل الوساذه هأمهيةلرغم من الشعبية وعلى الس اان والربملاجليش وادي والنواكأخرىصر اعنتشري بعض األدبيات السياسية إىل

لعمليـة  ايف هـذه  امن غريهأهماحيث  تلعب دورامنهاثسية تؤكد على ثالالسيااألدبياتن ا، فاسياطن سياملوايف تنشئة امجيع
لتنشئة الدولة يف االيت توظفهالرمسية ائل الوساأهموهي تعد كذلك .لدينية املؤسسة اواإلعالميةملؤسسة التعليمية واملؤسسة اوهي 

ليت تؤثر يف توجيه الدينية وات املعتقدالقيم واعلى غرس تأكيدهاسية من السيادة كمصدر للتنشئة العبادور أمهيةوتنبع . "سية السيا
لـدين يف  ادور إغفالميكن دينية اللالااألنظمةر ايامن األخريةت السنوامل يف العاشهده اتمع ويف ظل مايف األفرادت اسلوكي

ـ اك معىن للجدل اسة ومل يعد هنالسيالدين والفصل بني اىل اليت تدعو انية العلمات حلمالات ضعفاسة كمالسيا ال "ئم علـى  الق
بتـة يف  الدين حقيقة ثاأناكم. حل الطة فكرية ليس هلاهذه مغأنقع يؤكد الوان ال,)3("سة السيادين يف لدين والايف سياسة 

لذي يـدخل  الديين اقع الوااف ذاعتراالالعلمية متلي علينالروح ان اف.له اختزاألحوالال من احبأيميكن ملتدينة والات اتمعا
لـدين  ايـرتبط  الأولـدين  اسة بالسياترتبط لقضية ليست هي الاأن"ك من يرى اهنأناكم،تاتمعايف صميم وجوهر تلك 

اوتكريس ختلفهالتجميدهالاوتقدمهاوجتديدهاإلنسانيةة احلياط ملصلحة تغيري ارتباالايتحقق هذأنلقضية هي اوإمناسة السياب

10.صمرجع سابق،عيل ،امسإ)1(
211بق ،امرجع س،برشأ)2(

35. بق ، صاعيل ، مرجع سامسإانظر كذلك  -
54. بق ، صامرجع س،عيل امسإ)3(
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لتنشـئة  ايف اكـبري الدينيـة دور ات املؤسساتلعب و.)1("التقدم يف مسرياواإلبداعلعقل واعل امشوإضفاءائقهاوتغييب حق
لـدين  اىل طبيعـة  ايعـود   األخـرى ت اتمعالدينية يف ات املؤسسامن اعن غريهامييزهاوماإلسالميةت اتمعاسية يف  السيا

ـ االلنسيج ايدخل يف صميم اإلسالميتمع الدين يف افاإلسالميةلعقيد اسة عن السيالدولة وايفصل لذي الااإلسالمي عي اجتم
:يليايف يف مالثقالعلمي والفكري والإلشعاعارامنالتنشئة باعتبارهاجد يف عملية املساويتجلى دور ".

.تمعالفرد وادة ايضمن سعالسلوك مباليت حتكم اوية السمايري املعالدينية واليم التعاعة اجلمالفرد واتعليم -
.عةاجلمالفرد والضمري عند اري وتنمية اسلوكي معيبإطارلفرد اإمداد-
.ىل سلوك عمليامية الساوية السماليم التعاترمجة إىللدعوة ا-
.)2("عية اجتماالت الطبقاتلف لتقريب بني خماعي واجتمااللسلوك اتوحيد -

ـ اسعت تلك لوسطى لوالقرون الكنيسة يف انت عليه اكاجد دور سليب كمالكن قد يكون للمس ـ الدينيـة يف  ات املؤسس م القي
.مالنظااليت يصدرهاسية السيات ارالقرافة الشرعية على كامن اقدرإضفاءأوم النظات اساولة تربير سيام و حمالنظاكة مع ابشر

اإلسالميةلدول اأولغربية الدول اء يف اسية ،سوالسيالتنشئة ايف عملية اماهان دورالدينية يف كل مكات املؤسساعب تل
اماهائس تلعب دورالكنان انية فاعلمأسسعلى ااجمتمعإقامةلغربية رغم الدول ان امتفق عليه فلألخريةلنسبة اباألمرن اكإذاو

إرادةاألعضـاء ت يعطي املؤسساتلك إحدىىل اب انتساالء و انتماالأنىل اةالسياسياألدبياتنشري اذم ،وهلالعاي ألرايف بلورة 
ـ املنخرطني ط اس ونشايفسر محامات ولعل هذاملؤسساىل تلك اينتسبون وقوة متيزهم عن غريهم ممن ال يؤكـد  اعن غريهم مم

إليها حيث تعترب املؤسسات الدينية يف طليعة مؤسسـات اتمـع   تسبون ينسية عن غريهم ممن الالسيالتنشئة اء بفضل وعي هؤال
أوالسلوكية لـدعمه ايري املعالقيم  والتحقق من الة قدسية تقوم بامن هاهلالدينية ملاملؤسسة او"املدين  من حيث التأثري يف اتمع 

إثـارة ب بطريقـة  تعكـس   اسية للشبالسيالتنشئة اىلائر بل يتعدى الشعاإقامةت وادالعبالدين عند حدود ايقف الوارفضه
لضـمري عنـده   اوتنمية األخالقيةباألفعالبإمدادهلدين اسي ويقوم السيالضبط ال املة يف جمالعاة قتصادياالسية والسيات املؤسسا
لعمـل  التوجيه حنـو  اضبط ولالدينية قوية يف عملية املؤسسة انت اكافكلم،ىل سلوك عملياوية السماليم التعاىل ترمجة الدعوة او

.)3("جب ديين  اسي كوالسيالعمل اب بالشبالدى اإلحساسيزيد أنن ذلك ان من شالوطين فاء انتماالم بالعاواإلحساس
أو كما يسميها فوكوياما يف أطروحة اية  باتمعـات األسـرية أو   ملتدينة ات اتمعالدينية يف ات املؤسساويربز دور 

يلعب الدين دور كبري فيهـا  ألن اتمعات غري األسرية أو ما بعد التاريخ كاتمع األمريكي والياباين واألملاين الجمتمعات التاريخ
من حيـث قـد   ،تمعايف وتأثريمن دور الدينية تاملؤسساتلعبه تلك املاإلسالميةت اتمعااتمعات الدينية جند أبرزومن 

وإثـارة ر استقراالىل عدم ايؤدي ام ممالنظارضة الة معايف حاقد تلعب دور عكسياسي كمالسيام النظار يف استقرلالمالاتكون ع
سـية  السياللتربية كأماكنبد املعائس والكناجد واملساتستخدم اوهلذ. سي السيام النظاىل زعزعة ات اليت تؤدي افخلالات واعالرتا

بـة  الدولة على فـرض رق اتعمل امن جهة كم. سي السيام النظات اجاحتيامع سباليت تتنالطريقة احيث يتم تنشئتهم بلإلفراد
مـن  اقيـود اتفرض عليهاكمارمة تقيد حركتهانني صابقواصة من حيث ضبطهات بطرق خمتلفة وخاملؤسساشديدة على تلك 

ن لدولـة وهـم مسـؤولو   امن قبل جد معينون املسابأعمالئمني القاواإلمامن اصة واوخ.اليت تقوم ات اطالنشالتموين واحيث 
ت مـن قبـل   التعليمابة ويتلقون الرقأعضاؤهالدولة وخيضع الدينية لكل مسجد معتمدة من قبل ات اجلمعياأنعلى فضالأمامها
م النظار استقران تلعبه من دور يف أميكن اسية ومالسيالتنشئة ات يف املؤسساتلك ةوخطورأمهيةيدل على اوهذ. ملسؤولة اإهليات

72. بق، صاب، مرجع سالوهاعبد )1(
)55–54(.ص. بق ،صامرجع س،عيلامسإ)2(
لبحوث اقسم .هاكتورلدادة الة مقدمة لنيل شهارس"ردنية ، األمعة اجلانية لعينة من طلبة اسة ميدادر: ردين األب اسية للشبالسياركة املشا"م ،العزاهللا قوطني اسط عبد الباعبد )3(
166. ،ص2007،مصر،لشمسامعة عني ا، جلعربيةات اسالدرالبحوث واعية  ،معهد اجتماالت اسالدراو
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ـ الشباتلقى فإذا"كما يتجلى أثر الدين يف أبرز دور للتنشئة السياسية واملتمثل يف املشاركة السياسية  .لعكساأو ت اب عرب مؤسس
جـب  الوااب لتلبية هذالشبان وض افادينياجباوارهاعتباركة واملشامن اإلسالمعلى موقف األضواءيلقي املختلفة ممالتنشئة ا
ليت تؤكد على اسس األنني والقوالعديد من االقرآنيةاآلياتعلية وقد تضمنت افأكثربة ، وستكون استجاالة لديين ستتسم بسرعا

.)1("مل امتكإسالميجمتمع إلجيادعية اجتماالة وقتصادياالسية والسيانب اجلوافة اهري يف كاجلماركة اضرورة مش
سـية علـى   السياعية واجتماالة احليامةاقإتؤكد على ضرورة ليتالنبوية اثواألحاديالقرآنيةاآلياتلعديد من اك اوهن

ن الـبعض و ابعضـهم  بشؤون م اهتماالملسلمني بالب اتطليتااألحاديثلعديد من اك اهنأناكم،ونالتعاولشورى امن أساس
عى او تدشتكى منه عضاإذاحد الواجلسد اكان يكونواووالتآخيون التعاحلب وامن أساسعلى ،سيةاعية وسياجتماة احيايقيمو
ملسلمني ليس منهم وكـل ذلـك   ابأمرمن مل يهتم أنهللا عليه وسلم اله صلى ال رسول اقاكم،حلمىالسهر واباألعضاءئر اله س

ـ خلالان لقوة الامن والتضالوحدة واجل حتقيق اتمع من اودجمهم يف األفرادبتنشئةاإلسالمم اهتمايؤكد على  ـ الرتات واف ت اع
.لضعف اىل ايؤدي امملفرقة التشتت واىلاتؤدي 

ملؤسسـة  اليـة دور  اد من فعازالدولة وممالدين وابني الفصل فيهالرغم من الغربية على الدول ايف الدور منااهذأناكم
ـ ادية كماقتصاعية اجتماسية افية سيات عديدة ومتنوعة ثقاتقدم خدمأا،سيةالسيالتنشئة الدينية يف ا ارسـه امدءإنشـا ىل ااتلج
رس امتاكم،افية ودور نشرهالثقااكزهالتلفزيونية ومراواإلذاعيةئية الفضاااوقنوااصة وحمطاخلااوصحفهاجمالوإصدارصة اخلا
أو رجـال لدين ال ارجاليت يقيمهات الندواواليت توزعهات املنشورال سية من خالالسيالتنشئة ايف عملية الدينية دورات املؤسسا

اإلذاعيـة مج الـرب ام هو العاسي السيالنسق اعلى مستوى الرغم من حمدوديتهاباألدوارهذه أهمأنإال"،لكنيسةاعلى بنيحمسو
الشـأن يف أمهيـة أكثـر اليهوديـة دور الدينية املؤسسة اوتلعب .ملسيحية الدينية ات املؤسسابعض اليت تتوفر عليهالتلفزيونية او
لنسـق  اليهودية جزء مـن  الدينية املؤسسة اتصبح اومن هنكإيديولوجيةلصهيونية اخل مع اة تتدناليهود كدياأنحيث ،سيالسيا
سية متميـزة  اليت تعطي لليهود هوية سياليهودية الرموز ال من خالاضحاسية والسيالتنشئة اعلى مستوى اسي ويكون دورهالسيا

سـي يف  السيارالقـر املتدينني علـى  اخرية هيمنة لليهود األت السنواحظ يف ويالام عمومالعاوالرأيب الشباوهي تؤثر على ... 
.)2("ئيل  اسرإ

ونظرا ألمهية املشاركة السياسية اليت تعترب من أبرز أدوار التنشئة السياسية فإا أيضا من أهم ركائز التنمية السياسية ملـا  
.بحث القادم  لنبني أمهيتها يف التنمية السياسية تلعبه من أدورها  يف ترشيد النظام السياسي وتقوميه فإننا سنخصص هلا امل

82- 81. بق ، صاعليوة ، مرجع س)1(
220.صبق ،امرجع س،برش أ)2(
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سيةايـلساركة اـملشا:الثاينملبحث ا

نت ابل ك،طننياملواسية مل تكن من حق مجيع السياركة املشاإن،نية اليوناطية الدميقرلناولاتنإطاريفان بيناسبق واكم
حلديث العصر اوحىت "ن السكاعشر كما تشري بعض األدبيات السياسية سوىمتثلالليتاويناليوناتمع اقليلة يف لالة قلامن حق 

نـت  احقة فكالسااألغلبيةأمالنبيل ،املولد اأصحابئهم من القوم ووجهاأثرياءلب على الغاسية مقتصرة يف السياركة املشانت اك
ه اجتاالاسية وبلغ هذالسياركة املشاه حنو مزيد من اجتاالأبع عشر بدالسالقرن النهضة حىت اومنذ مطلع عصر .ركة املشابعيدة عن 

ملثقفني امن جهة ودور قتصاديااللتطور انه بسبب اوعليه ف.)1("سع عشر التامن عشر والثالقرنني اعية يف الصنالثورة اأثناءذروته 
تلـك  أنلعبيـد ورغـم   اىل حترير ادعامن أولن اقد كاإلسالميلدين اأننؤكد اوهن.سية السياركة املشاهة مت توسيع من ج

حمكمـة  إسـتراتيجية قد رسم اإلسالمن افافوريإلغائهاء يصعب لنبالاهلي يف يد اجلاتمع ادية يف اقتصالة آنت متثل اهرة كالظا
م الفرنسي نظارة لثوالغى جملس أ" نه قد الغربية جند الدول ايف انتهت بينمالت واحىت زاد تدرجيياستعباالهر اتمع من مظالتطهري 

اهولند1849ل الربتغا1835انياسبا1833اجنلتراو1971م الفرنسية عات املستعمرالغي يف اللثورة واألوىللسنةالرق يف ا
.)2(1926جنيفقية اتفالرق بالقي الدويل املستوى اوعلى 1836اإلمريكيةملتحدة ات ايلوالاو1860والدمنرك

سية وظيفة تعليمية السياركة اللمشأناكمارزابتأثريااتؤثر فيهوإمناسية السيانتيجة للتنشئة سيةالسياركة املشاتعترب ال
ـ طنون من خالاملوالتعلم حيث يتعلم اأشكالمن سية شكالالسياركة املشاتعترب "حيث،سيةالسيالتنشئة اهم يف اتساجيعلهامم اهل

ملرونـة يف  اقعيـة و الواىل مزيد من ات واجبالواحلقوق واكبري هلذه وأدراكة ماىل معرفة تايؤدي بدوره اوهذوواجبامحقوقهم 
تقـوم علـيهم   أعمدةأويني ابة شراسية مبثالسياركة املشاسية والسيالتنشئة امن كالأنحلقيقة اويف ،)3("طنني املواء لب هؤالامط

ـ  جحة الالناحلقيقية التنمية اتمع فادئ تنمية امن مبأساسيمبدأسية السياركة املشا"أنذلك ،طيةالدميقرا ،ركةاتتم بـدون مش
ـ اف.)")4تمع اعة واجلمالفرد واطية على  مستوى الدميقرالشخصية اوسيلة لتدعيم وتنمية أفضلركة تعترب املشاأناكم ركة املش

فهـي جـوهر   ،ائـده اوفميكن حصـر ية والاوسيلة وغأااطن كماجب وحق للمواملة و والشاسية هي مدخل للتنمية السيا
طنني قـد  اسـية للمـو  السياركة املشاأنإال. سيةاركة سياطية بدون مشانتصور دميقرأنميكن والاألساسيةايتهاطية وغالدميقرا

اهـذ آخريف اليت سنبينهاواألسبابحلديث وذلك للعديد من العصر املدين يف اتمع ات اسية ملؤسسالسياركة املشاأمامجعت اتر
. ث ملبحا

اجلمـاهري، ةالشعبية، املشـارك ركة املشاسية كالسياركة املشاليت تستخدم للتعبري عن ات املصطلحالعديد من اك اوهن
.ةاملتشات املصطلحامن اعن غريهامييزهاسية ونبني مالسياركة املشاهية اية مانوضح بدأنوعليه جيب .. .العامةركة املشا

أنشـطة مجـع  " بأاHuntingtonنتنجنت اقدمه هاسية مالسياركة املشات ابرز تعريفامن :سية السيامفهوم املشاركة:أوال
أمحمركة فرديـة  أمتية اذأنشطةنت اء كاحلكومة،سوار موظفي ار كباختياحلكومية وعلى ات ارالقراعلى للتأثريدفة اهلاطنني املوا

تلك بأاسية السياركة املشالسيد يسني فقد عرف اأما.)5("لة اغري فعأملة افعآنيةأماألجلعكس ذلك،طويلة أمنونية اعية قامج
أوشر امة بشكل مبالعاسة السياكمهم ويف صنع ار حاختيايف اتمع عن طريقهاأفرادليت تسهم ا" لتطوعيةاأو"رية اختياالاألنشطة

13.مرجع سابق ، ص،عليوة : نظر كذلك ا339. ص،بقامرجع س،رنةاملقاسية السيالنظم اصول أملنويف ، ا)1(
267. بق ، صابرش مرجع سأ)2(
18.، صعليوة  ،مرجع سابق)3(
17. صبق، اب، مرجع سالوهاعبد )4(
17. صألعزام ،مرجع سابق )5(
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ـ اتمع دف اء اأعضاوهلايزليتااإلراديةاألنشطةتلك " بأاملنويف ال اكماويعرفه.)1(شراغري مب ـ اختي مهم وممثلـيهم  ار حك
ـ الـيت يز ااإلراديةاألنشطة" بأالتون اداعرفهاكم)2("شر اغري مبأوشر ات بشكل مبارالقرات واسالسيامهة يف صنع املساو اوهل

ـ .)3(شراغري مبأوشر ات بشكل مبارالقرات واسالسيامهة يف صنع املساكمهم وممثليهم وار حاختياتمع دف اأعضاء اويعرفه
غري أوئل شرعية اىل وساللجوء امستمر يفترض أوغري منظم مرحلي أوشل منظم افأوجح انإراديكل عمل " Weinerوينر 

أوحلكومية ،حمليـة  ات املستوياكم وعلى كل احلات اراختياأومة العالشؤون اإدارةأوسية ات سياراختياعلى التأثريشرعية دف 
.)4("طنية و

هـي  ائجه ، بقدر ماسي ونتالسيار القرام باهتماالأومة العات ابانتخاالسية ليست جمرد تصويت يف السياركة املشاأن
لعملية اتمع يف هذه اعلى دور Eakinكني اأكدولذلك فقد ."سية السيات ارالقراغة ات وصياسالسيالة يف صنع الفعامهة املسا

ن لفرصـة ال اسية تمعه ،وتكون لديه السياة احليايف الفرد دورايلعب اهلليت من خالالعملية ابأاسية السياركة املشاحيث عرف 
Brouبرو اعرفهاكم.)5(" األهدافز هذه اجنائل لتحقيق والوساأفضلتمع وكذلك امة لذلك العااألهدافرك يف صنع ايش

ويقترن .سيةالسياملنظومة اعلى سري عمل تأثريان تعطيهمبلة الاحملكومون وتكون قااليت يقوم اعية اجلمااألنشطةتلك " أاعلى 
.)6("طنة املوامبفهوم أساسيةقيمة اليت يعترب فيهاطية ،الدميقرالنظم ار يف املعيااهذ

لـيت  اطيـة  الدميقراسية السيالنظم اريف ترتبط بالتعاهذه أنطية جند الدميقرالنظم اسية بالسياركة املشاط ارتبايؤكد اومم
ـ االـيت حتـدده  ايري املعاملدين جتسيد تلك اتمع ات ات ومؤسسال قنوطن من خالاملواحيث متكن ،طنةاملواحتترم قيمة  ركة املش

طيـة  املدى دميقراراسية معيالسياركة املشانت اكاعلة يف نظم مشولية ومن هناسية فاركة سيانتصور مشأنميكن و ال.سية السيا
افقد عرفهLangerJeanجنرن الالنسبة جلابأما.األساسيةهره امن مظاسية مظهرالسياركة املشاتعترب اسي كمالسيام النظا

اعـده اقواملؤسسة هلاملرتبطة بالسلوك اوعمل ...متعددةوبأشكاللذي يعيشون فيه اسي السياتمع اه اجتااألفرادت اتصرفبأا 
تمـع يف  اأفراداهارك مبقتضاليت يشاسية السيااألنشطةتلك " بأاجلوهري ااعرفهاكم.)7(سيةالسيافة الثقاليت ترتبط بااوقيمه

عمل تطوعي أي" بأالسيد عليوه ومىن حممود ااعرفهاشر كماشر وغري مبامة بشكل مبالعاسة السياغة اكمهم ويف صيار حاختيا
سيني على مسـتوى  السيادة القار اختياأومة ، العالشؤون اوإدارةمة العات اسالسيار اختياعلى التأثريب ، دف الشبانب امن ج

.)8("قوميأوحملي أوحكومي 
حلزيب حيـث تؤكـد   اعية وموقعه اجتماالنته اكل فرد حسب مكاليت يبذهلاجلهود اسية يف بعض السياركة املشاتتمثل 

ـ ا(أـا  سية حيث السيامشاركتهيف اكبرياحلزب تلعب دورالفرد يف انة الطبقي للمجتمع ومكالوضع اأنت اسالدرا ،)ركةاملش
ـ االسية والسيات الترشح للمؤسساأولتصويت اباسية مرورالسياملعرفة اتمع وابأمرم اهتماالباتتجلى يف صور متعددة بدء ء انتم

ـ اعية حىت واجتملفردية والاة احلياور موجودة بل هي حمبأار يؤكد ازم احأناكم.سي السيالعنف اء بانتهاالحلزيب وا ن ان ك
وينفي اب ينكرهالشبان امة حىت لو كالعالفردية واة احليامل الناظمحملور اهي "حيث يقول،بالشبامن قبل اهلإنكارك اهن

340. بق ، صامرجع س،رنةاملقاسية السيالنظم اصول أملنويف ،ا)1(
340.املرجع  نفسه،ص)2(
18.صمرجع سابق ،،مالعزأ)3(
239.بق، صامرجع س، برشا)4(
27. بق ،صاعيل ،مرجع سامسإ)5(
301.،ص)1998لتوزيع ، النشر وات واسامعية للدراجلاملؤسسة ا: بريوت (، وىلاأللطبعة ا،صيالا،ترمجة حممد عرب صسيالسياع اجتماالعلم ،فليب برو )6(
240.  بق ، صابرش ، مرجع سأ)7(
15. صسابق ،مرجع،عليوة )8(
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.)1(ته اضرة يف حياحأايتحسس والاقته عال
ابكـل حريـة وهلـذ   ارستهايتمتع به وممأنطن ومن حقه الكل مو،األساسيةحلقوق امن اسية حقالسياركة املشاتعترب 

ـ .)2("لدولة اسة ايغري يف سيأنيستطيع اسية وعن طريقهالسياب الشباحقوق " بأابرش أهيم ابرإايعرفه ـ االوعليه فهي جم امهم
ـ ؟امعامهأموسيلة أواسية متثل هدفالسياركة املشانت اكإذااحول ماالختالفحصل اوهن،سيةالسياحلرية اة رساملم اوعموم

و أم اسـه إ" متثـل  ابسط صورهايف فهي إذنعية ،اجتمااللة العدايتعلق باصة فيماوخاألهدافلعديد من افهي وسيلة  لتحقيق  
ـ ام أومة املقاأملرفض اأمالتأييدل عن طريق انشغاالان هذاء كاق جمتمعه سواخل نطادسية السيائل املساطن باملوال انشغا هر التظ

.)3("لك اىل ذااوم
أنسـي أي ان سياحيـو اإلنسـان أنسفة لفالالعديد من اأكدحيث ،اسيكولوجياسية تعترب مطلبالسياركة املشاو

لرغبـة  اسي ولكن قـوة تلـك   السيالعمل ارسة ات يف مماورغبميوالفرد ألينه النفسية ،واة تدخل يف طبيعته سيالسياركة  املشا
ـ السيادة القياأناكم.خرآلختتلف من شخص اوضعفه  أن" حيـث  آخـرين دون أشـخاص اسية تعترب موهبة نفسية يتمتع

ء البناون اللتعابا، فتفتح باحة هلاملتاولإلمكاناتملتعلقة مبجتمعهم اكل املشاحلجم إدراكاأكثرهري اجلماسية جتعل السياركة املشا
تـتم بـدون   جحـة ال الناحلقيقية التنمية اتمع فادئ تنمية امن مبأساسيمبدأركة املشاو.حلكومية ات املؤسساهري واجلمابني 
تمع اعة واجلمالفرد واطية على مستوى الدميقرالوطنية الشخصية اوسيلة لتدعيم وتنمية أفضلركة تعترب املشاأناركة ، كمامش

.)4("طن يعيش يف جمتمعه ايتمتع به كل موأنجيب أساسيطن وهي حق املوابسط حقوق الوقت من اوهي يف نفس 
سية السياركة املشات  االهر وجماومظأشكال: انياث

أنىل اسـية  السيااألدبيـات حيث تشري جـل  ،ءالعلماإمجاعاد يكون عليهات عديدة يكاسية درجالسياركة اللمش
وح بـني  اركة يتـر اوجود تسلسل هرمي للمشMilbrathث اويفترض ليستر ميلرب"ت اومستويأشكالسية  السياركة املشا

وتتدرج .)5(تابانتخااللتصويت يف الفعلية هو اركة املشات اقل مستوياسي ويكون اسية وبني تويل منصب سيالسياركة املشاعدم 
:كاآليتلترتيب اركة باملشاإشكال

.إداريو أسي ايد منصب سيتقل1
.إداريو أسي السعي حنو منصب سيا2
.سيالنشطة يف تنظيم سيالعضوية ا3
.سيادية يف تنظيم سيالعالعضوية ا4
.سيالنشطة يف تنظيم شبه سيالعضوية ا5
.سيادية يف تنظيم شبه سيالعالعضوية ا6
.سيةالسيات اعاجتماالركة يف املشا7
.لرمسيةاسية غري السيات اقشاملناركة يف اشملا8
.سيةالسياباألمورم العام اهتماال9

www. Nahar .69@hotmail.com2006:2ملصدر ا2006ير اين28، 1444لعدد املتمدنار احلواجملة " لسوري اب اسة للشبالسيالتنشئة ا" ر،ازم اح)1(
241. بق ،  صابرش ، مرجع سأ)2(
14. صسابق،عمرجب،الوهاعبد )3(
)21- 19(.ص. صعليوة ،مرجع سابق،) 4(
19. صبق، اسعب، مرجالوهاعبد )5(
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.)1("لتصويت ا10
هلرمـي  التسلسـل  ايعرف بامات وهذابانتخااللتصويت يف اوح بني تقليد منصب واسية تترالسياركة املشات االجمإن

ركة الاملشاو" سية السياركة املشاعدم األخرييف يأيتحيث Althoffلترف او Rushغه رش الذي صا،سيةالسياركة اللمش
كرب عدد ممكـن  اركة اتعين مشابقدر ماألوقاتملختلفة ويف كل اسية السيات االاواألنشطةطنني يف كل املواركة كل اتعين مش

اوهلذ.)2(األفرادء ت وميول هؤالادرت وقاداستعداتسمح ات بقدر ماالاواألنشطةكرب عدد ممكن من هذه اتمع يف اأفرادمن 
. ركتهم تسقط حقهـم  ان عدم مشاف،أغلبيةانوان كاحىت وءركة هؤالان عدم مشمتة الالصاباألغلبيةيسمى انعتد مبأنميكن ال
ـ اأسـلوب .ركة اللمشأوجهثة سة ثالالضروري درانه من ا.Parry Gري اكد جرينيت بأن قد  ان كاو افتـه اركة وكثاملش
.)3("اوعيتهون

سية السياركة املشات اميلربحيث قسم.سيةالسياركة املشاهر ال ومظاشكأوأمناطولت اليت تنات التصنيفالعديد من اوقد وردت 
جلدول امبني يف هواذلك كماركة موضحاملشاأنواعضعف اركة عن بعد وهي اللمشوأنشطةلية انتقاوأنشطةلة  افعأنشطةىل ا
:يلالتا

"مستويات املشاركة السياسية "

األنشطةلية الفعادرجة 

أنشطة
لة افع

حزيب أوم اـ تويل منصب ع
م الترشح ملنصب عاـ 
لدعوة جلمع متويل حزيب اـ 

بيةانتخالوقت يف محلة اـ بذل 

أنشطة
لية انتقا

سي اع سياجتماـ حضور 
لية ات مامهاـ تقدمي مس

سي ائد سياقوأم ال مبوظف عاتصاالـ 
ه معني اجتايف اآلخرينعلى تصويت التأثريولة اـ حمعن بعد أملشاركيأنشطة

سي ابع رمزي سيات طات ذامت وعالاراء شارتداـ 
سية ات سياقشامنإجراءـ 
لتصويت اـ 
سية ات سيالتعرض ملنبهاـ 

.24.صسابق، مرجع سيةالسياركة املشاكولوجية يسالوهاب،عبد :املصدر

حمليط الشخصية واواإلقامةنة وحمل الديالسن واجلنس واملهنة واللتعليم واطبقيتفاوتركة املشان مدى أ" ث وجويل اويرى ميلرب
أكثررية احلضاملدن ان اء وسكالنسامن أكثرل الرجاركة اركة ونسبة مشاملشادت التعليم زاد ازانه كلماأي.)4("يف الثقا

باإلطار ركة املشاترتبط ات وعموماءاستثنابتة حبيث قد حتدث امة وثاعدة عاعدة ليست قالقالكن هذه ،لقرىاأهلركة من امش
لدستور ا: ئم ملالاملؤسسي الدستوري وااإلطارىل وجود االغربية ترجع جزئيات اتمعااليت تنعم اركة املشاف"سي السيا

28. صبق، اعيل، مرجع سامسإ)1(
14. بق، صاب، مرجع سالوهاعبد )2(
16. صنفسه ،املرجع)3(
28.ص،املرجع نفسه )4(
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فإامة ابصفة ع)  اإلسالميةلدول ااومن بينه(مية النالدول ايف أما... ة فالصحاحلزبية وحرية التعددية الدورية وات ابانتخاالو
بله املؤسسية يقابط من اهلاملستوى ااهذ... ئص ات ونقاسي من تشوهالسياء البنايعتري اىل مااركة تعود جزئيامشأزمةين من اتع

لعدم األساسيملصدر  انتنجنت هي امويل هاصرأيليت تعترب يف االفجوة بينهماعي مرموق ولعل هذه اجتمادي واقتصاتغري 
ينالذي تعاسي السيار استقراال

.)1("مي النامل العامنه كثري من دول 
ع مستوى وعي ارتفاملتمثلة يف اسية والسياركة املشات ايسمى مبتطلباسية على ضرورة تعزيز مالسيااألدبياتتؤكد 

ت التطوعية وتقوية دور مؤسسات املنضمادة انونية وزيات قات دون ثغراجبالواق وحلقواضحة حتدد ات واهري ووجود تشريعاجلما
لت نفتقر جلل هذه ازل الستقالاالحديثة ااوحبكم اإلسالميةلدول اأنغري .طنني املوالة بني العداة واواملساسية والسيالتنشئة ا
.طيةالدميقرات ارساملمالطويلة يف ااجتربتهليد حبكماكرست تققداليتلغربية الدول الضرورية عكس ات املتطلبا

ـ املعايف وPolitical violenceسـي  السيالعنـف  اسية يف السياركة املشاىتتجلاكم ـ ات وارض ت و اهراملظ
ـ اهر اد تنعدم مظاطية، يف حني تكادميقراألقلاألنظمةضح يف ابشكل واالعتصامواإلضرابات األنظمـة سـية يف  السياركة املش

أنىل اGordonويشـري جـودون   " سـي السيام النظاسية مرتبط بطبيعة السياركة املشان شكل وطبيعة ا،  لذلك فلشمولية ا
سـي  ايلسالعنف اف)2("سب اغري منواإلسكانلفقر الشرطة واوحشية ... اليت تقع ضدهالعنف اأعمالت تسهم يف وقوع احلكوما
ىل اءفاللجوسية السياركة املشاوية اهرة من زالظاىل هذه النظر اابدو غريبوقد ي" سية السياركة املشات كوجه من وجوه اهراملظاو
ـ ال استعمان الرفض ومع ذلك فاأولفشل ابافاعترايشكل األقلطية على الدميقرالنظم ايف العنيفةلطرق ا وسـيلة  العنف هو عملي

ـ احلكاعلى أيتية املؤسساللعبة اعليابل على خمتلف فالنفس كطرف مقال فرض سي من خالالسيالوجود اىل اللولوج  لطبع ام ب
:ملتمثلة يف اسية والسياركة املشات ابع من مستويالراملستوى العنف هو اويعترب )3("
.سيالسياط النشاارسوامموهو: األعلىملستوى ا–ا"

.سيالسياط النشاملهتمون با:الثاينملستوى ا-ب
.سياسيلالعمل ايف اهلامشيون:لث الثاملستوى ا-ج
ـ رج الذين يعملون خاأولئكوهم Excessive Participationاسياملتطرفون سيا: بع الراملستوى ا-د لشـرعية  اراألط
.)4("لعنف اأساليبىل انؤويلجئمة والقا
.Politica Apathyسي السياف استنكاال" سيةالسياركة املشاعدم أزمة"سيالسياب اغتراال:الثاث

ركة اللمشوالنقيضلسلبية اهرة اظلاارهاعتباسية ، بالسياوأثارهاركة املشاعدم وأسبابحقيقة عرفةن مامبكاألمهيةمن 
ليت اوأسبابىل عدة اويعود ذلك لغربية الدول ايف امنهأكثراإلسالميةت اتمعاسية يف السياركة املشا،وتتجلى عدم سيةالسيا

ن لرضـى ال الرفض وعـد  اتعرب عن أاركة من حيث اركة هي مشاملشان عدم ابنقولأنميكن الاكم. بعد افيماسنتطرق هل
Olsonولسـن  اب كـل مـن   اغتـر االوقد عرف " لسلبية اىل نوع من اسية يشري السياركة املشات اطاعن كل نشاإلحجام
أوسـة  السياة هيال كراشكأشكل من أيىل اسي السياب اغتراالفيستخدم مصطلح Ctrin وسترينRenshonورنشون 

أنواعىل كل اث تشري التراملوجودة يف اسي السياب اغتراالييس امقأنمة اتمع ويرى بصفة عانب اعن بعض جوالرضاعدم 

)35-34( .ص. صعليوة ،مرجع سابق ،)1(
27.صبق، اب، مرجع سالوهاعبد )2(
)344-343( .ص.صمرجع سابق،برو ،)3(
22.صمرجع سابق ،،عليوة )4(
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لشك اوApathyةاالمبلالا" سية  السياركة املشاومن صور عدم .)1("ملسؤولني اسية والسيات املؤسساه السلبية جتاعر املشا.
لعمليـة  اسـية و السياحلركـة  اىل الشك ااوميتد هذوأفعالل اقوأخرين من اآليصدر على ايف كل مCynicismسي السيا
ئمـة مث  القالسـلطة  اسـي و السيالعمـل  الغربـة عـن   اطن باملـو اوشـعور  Alienationلعزلة  امث . اسية مبجملهالسيا

)2("سيةالسياركة املشافع يف الداس والفرد للحمان اىل فقدالذي يؤدي اوAnomieباغتراال

يف اليت ميكن تلخيصهاوأسبابىل عدة ااشرناالك كماويعود ذمن هذه الظاهرة اعمومواإلسالمية لعربية الدول اين اعت
اة منـه قتصادياالصة ائل وخالوسالطرق والثقة مبختلف اع تلك استرجااألنظمةول اوحت.لسلطة الشعب واثقة بني أزمةك اهنأن

ـ  الرئيس اإليهأشاراماوهذ.طن املعيشية للموالظروف اعلى حتسني األنظمةحيث تعمل تلك  مـن  أنرك يف املصري حسـين مب
أريدكلمة حق أاوحنن نعتقد . ملصري اطن العيش للموالسلطة بل توفري اول على التدالتعددية واسي  ليس السيام النظاأولويات

ملستقبل ايف ألبنائهالسلطة وحىت توريثهاءه يف ابقأرادطل ابا.
صـب  الترشح للمناحلقوق هو حق ابرز تلك اطن ومن اسية للموالسياحلقوق اطية تؤكد على الدميقراتري الدسانت اكإذا

لـدول  االث ومن بينـه الثامل العاحظ يف دول يالامأنإال،سيةالسياركة املشاتعرب عن ان بيناسبق واكمالتصويت وكلهاوحق 
سة وذلك يعـود  السيام باهتمااللدول تشجع عن عدم اسية يف تلك السيافة الثقاإنبل ،سةالسياث باكتراالعدم هرة اظاإلسالمية

ووجود مثـل  ...اسة ومهومهالسياد عن ابتعااللفرد وعززت لديه فضيلة ااهاسية تلقابسبب تنشئة سي–" اب نذكر منهاسبألعدة 
االسلطة ومن تبعاخلوف من ا-عة الطادع اهر لبيب برالطاه امساالفرد ماتنمي لدى ليتاواإلسالميلعريب اتمع التنشئة يف اهذه 

لوطين احلس اضعف -ئمالقاسي السيالنسق الرضى عن اعدم -واألميةجلهل ا-لسجن التعرض للضرب وادث معني كابسبب ح
سـة  السياـتم ب ملترفة الاالعليائح الشران أتب الكانه حسب حتليل الك اذ.))3تمع  ائح املسؤولية لدى شراباإلحساسب اوغي

لثروة السلطة واىل اعني السالوسطى الطبقة اىل اء وممن ينتمون اوسيلة للفقرإالهي اسية مالسياركة املشاسة والسياأنامنهاداعتقا
ـ االب عدم اسبأنه من ااكم. حلهم مهددة امصأناشعروإذاإالسة السياركون يف ايشء الوهؤال.م التحسني شروط حي م اهتم

عية حسنة اجتمادية واقتصاانه يعيش ظروفاصة والدولة خاجهزة ألثقة يف اوبالطمأنينةطن املوالغربية هو شعور الدول اسة يف السياب
نيـة   امن جهة ثلدولة ابة على الرقامن ارس نوعاملدين متاتمع ار اطإعية يف اجتمانونية واجهزة قأك ان هنأنه  يعلم اامن جهة كم

.  سة السيايل فهو يف غىن عن مهوم التاوب
ب اسبأن أدية جد صعبة وهو يعتقد اقتصااروفظجنده يعيش اإلسالميةلدول االث ومن بينهالثامل العاطن يف دول املواإن

نظمة مبختلف األضرورة تغيري تلك ليت متلي عليه املسؤولية ايشعر باطية ومن هنالبريوقراحلكومية واجهزة األد اىل فساته تعود انامع
لعنف اهر ايتعلق مبظاصة فيمالشرعية وخالطرق غري اىل تلك ااجلاحسنة ملظروفهنت اكلوألنه. لشرعية الشرعية وغري ائل الوسا
بقـدر  ،عياسي واعن ضمري سيوال تعرب،ركة غري نزيهة امشاأسالميةاإللدول اسية يف السياركة املشاجيعل اماوهذ. سيالسيا
لثقـة  ان عدم أحيث ."لشرعية اوغري العنيفةلطرق اىل ابض األطرافجلأتامل تكن كذلك مللوألا. م انتقاالتعرب عن روح ام
ـ االىل اطن يدفعهم اسية للمواساألت اجاحلالثروة وعدم توفر الفقر وسوء توزيع الة ائمة وحالقاسية السيالنظم اب ـ ام باهتم ئل املس
بأقصىسة السيارسة اىل ممائم القالوضع ايتورعون يف سبيل تغيري وهم ال... فضل أة الرغبة حبيام هواهتماالارجع هذسية ومالسيا

)115-114(.ص.بق ،صاب ، مرجع سالوهاعبد )1(
28.ص.بق امرجع س،عيلامسإ)2(
)246- 245( .ص.بق ،صامرجع س، برشأ)3(
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.)1(ب عنف نقالات اثور–ات تطرفهاالح
ـ ك ماهنأناكمسي،السياب اغتراالىل اليت تؤدي ات املعوقالعديد من اسية السياركة املشاتعترض  عيـة  اجتمات اعوق

ـ االملوروث اسية وسيطرة السيافة الثقاضعف "حيث تشري بعض األدبيات اىل طية للضعف الدميقراة احليافية تعرض اوثق عي اجتم
بسبب اكله ومهومه رمباوعيه وحتسس مشأمهيةب بالشباملعيشة وضعف دور اض مستوى اخنفالة والبطالفقر والذكوري وأم النظاو
ملشـجعة   الغري ارافكاألسري أه ابقأحىت ألذكوريلفكر اىل املستندة املختلفة ااإلعالميةئل الوساسي والسيام النظاوملدرسة ائلة والعا

.Rosenbergلوعي مثل روزنربق اب يف قلت اسباألك من خلص كل هذه ان هنأاكم)2("سية السياركة املشاعلى 
تمـع  ات او منظمة من منظمأسي او تنظيم سيأىل حزب اامنتمين مل يكن الة حىت واركة فعاطن مشاملوارك امل يشإذا

ل اشـك أي شكل مـن  أىلاسي كمصطلح يشري السياب اغتراال"سي والسياب اغترااليسمى بالة مانه قد يدخل يف حاف،ملدينا
ـ  اعر املشاع انوأىل مجيع اباإلضافةتمع ، احي اعن بعض منالرضاو عدم أسة السياهية اكر ـ اه السـلبية جت لرمسيـة  ات املؤسس
.)3(لرمسية  اصب املناو

سـية  السياركة املشااص بينماخلانب اجلالذي ميثل ا،سيالسيالسلوك اسة ار دراطإسي يف السياب اغتراالسة اوتدخل در
ـ قد يكون سـبب لـربو  املبدأاب هذافغيوة املساطنة واملوامبدأسية جتسيد السياركة املشاوتقتضي .م العانب اجلامتثل  هرة از ظ

زمـة  ألتغلب على انه لكي ميكن انه يقرر العزى فاسدمي " امأ. تمعايف واإلكراهلعنف اهر الى مظتتجاسي  وهنالسياب اغتراال
يعتمـد علـى   يءسي وهي شالسياحمليط الثقة يف اإعادةبد من نه الاف) اإلسالميمل العاومن بينه ( لثالثامل العاركة يف املشاعدم 

وله اسـنتن اماوهذ)4(سية السيافة الثقاسية وتنتهي بنشر السيالتعبئة التحديث واسية بالسياركة املشابربط تبدأت اتغريملامن جمموعة
.دمالقاملبحث ايف 

لطرفنيازم تالائمايعين دطنني الاسية للموالسياركة املشاطية والدميقرالربط بني اواإلحالةعملية أن"إىلنشري األخريويف 
. دية اسـتبد اتورية واديكتأنظمةسية يف ظل اركة سياتكون مشأنبل ميكن ,طية حقيقيةاسية دون دميقراركة سياتكون مشفقد

لشـعب  احكم (األصلياطية مبفهومهالدميقراإنبل .سية السياركة املشامع ضعف ارهاستقراىل ذروة اطية ادميقرأنظمةوقد تصل 
ـ اهرة اظأناكم.)5("لشعب اأفرادسية جلميع السياركة املشاحلق بامل تكن متنح لعملي التطبيق اعلى مستوى ) لشعب اب ركة املش

ـ املشاع نسبة ارتفاأنايوحي لنامم،طيةالدميقرااألنظمةلشمولية  وليس يف ااألنظمةئة عرفت يف املاب99بنسبة  اراركة ليس معي
لنخـب  اتركز على إمناواألفراداليت يقوم الشعبية اركة املشاتم بالحلديثة ات اسالدراجند اوهلذم النظاطية اعلى دميقراحقيق

أنمن حيـث  إسالميةت جذور النخب وهي فكرة ذاطية ايعرف بدميقراماعلة وهذالفاسية السياركة املشات  لتحقيق املؤسساو
ن الشـعبية و ااإلرادةيستمد شرعيته مـن  قد واللعاحلل واأهلإرادةملتمثلة يف العلم واإرادةيستمد شرعيته من اإلسالميم النظا

. كم  احلالشعب على ارضااشترط
ـ اب فقط وفسح انتخاالسية وحصر دورهم يف السياة احلياطنني عن املوابإبعاددي ات غربية تناهاجتاك اهن ـ أل ا م ام

م على املنوطبأدوارهمم القياتسمح هلم من لنخب والاتعرقل للمواطننيلشعبية اركة املشان إدهم اعتقان يف فسة الاملتنالنخب ا
... سية السياركة املشاطية والدميقراشرة بني اقة حتمية طردية ومبعالنه الاصرة املعاطية الدميقرالتجربة اتؤكد "حيث .وجه أحسن
وية ضعأنعترب اوات هلاث مستويسية وضع ثالالسياركة املشات ات بتحديد مستويالستينارل دوتش يف ام كاقاعندمفمثال

247بق ،امرجع س، برشأ)1(
140. ،صمرجع سابق،م العزأ)2(
58بق  اب، مرجع سالوهاعبد )3(
36. ، صنفسهاملرجع)4(
255. بق ، صابرش ،مرجع سأ)5(
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نه الغرب وجد اطية يف الدميقرالدول املؤشر على ااطبق هذاسية ، ولكنه عندمالسياركة املشاهم مؤشر على ابرز واسية امنظمة سي
ن أستنتج منهالذي ااألمرئة ،املاوجده ينطبق على تسعة بالسوفييتد احتاالطبقه على ان وعندمالسكائة من املاثة يف ينطبق على ثال

.)1("طية الدميقراشرة وجود اتعين مبركة الاملشا
لتضمر ورغبة شديدة يف اعن تعرب ابقدر مكما أن املشاركة السياسية يف الدول اإلسالمية ال تعرب عن الوعي السياسي 

ـ اشمجار برنايطإلفعلية تكون يف اسية السياركة املشاأنلذي يعيشون فيه وحنن نعتقد املزري اقع الواتغيري  سـية  السياة امل للحي
ن تطلب ذلـك  اتمع والرقي باصة واخلامة وليست العاملصلحة اىل حتقيق اتيجية عمل تسعى استرإعية وفق اجتماالة وقتصادياالو
اآلمـة إرادةتتجسد أنرك ولكن ايشالأوحلكم اشرة باطن مباملوارك ايشأنطية ليس  الدميقراقية العملي ملصداحملك اف."لتضحيةا

.)2("وآرائهمإرادمحملكومني وحيترمون احل ام عن مصاحلكان يعرب اكمة واحلالفئة ايف
وأوربااإلمريكيةملتحدة ات ايلوالاللويب  يف ا" لضغط ات اعاعن طريق مج"وتتجلى املشاركة السياسة الفعلية يف الغرب 

ـ وآخـر رعني املـز اوحنيلفالاص بالعسكري ،ولويب خاعي الصناللويب اوألصهيوين اللويب اك.  ـ اص باخ لدينيـة  ات املؤسس
ـ بية  واللطالات اداحتااللنسوية وات اجلمعياملدين كاتمع امنظماتركة عن طريق املشاتتجلى اكم)3(خلا... ضـية  الريات اداحت

ـ اللـرأي عة ناصأات من حيث املؤسسالدينية ويكمن دور هذه ات اجلمعيالية والعماوالنقاباتفية الثقات اجلمعياوخمتلف  م الع
ـ اكنتاة وصعوبتهاحلياعية وتعقد الصنالثورة ا" ن ات باملؤسساطية اىل دميقرااألفرادطية التحول من دميقراافسر هذوي. إىل,اج هل

د يف افـر األصبحت حتل حمـل  أليت ات املنظمات والتجمعاىل ام اهتماالشرة وتوجيه املباسية السياهلموم اد عن افراألم اهتماحتول 
لفئـة  اليـة  ام قـدرة وفع امألبطل الفرد ارت قدرت اوتو) د افراألسة اسي( حمل) تاعاجلماسة اس(تمع فحلت اليب ايك دوحتر
إنK. Mannheimم ايارل ماق يرى كالسيااويف هذ.")4("ملدين اتمع ات اطية وكل مؤسسالبريوقراحلزب واملؤسسة واو

وقـد كتـب   .لسلطة ارسة اشرة يف ممارك مبان يشألضروري اكم وليس من احلار اختيابمه اتنحصر يف قي) ديالعا(طن املواوظيفة 
د اسـتبع املشترك بينهم هو اخر وآىل اتب اصرة فقد تعدد من كاملعاطية الدميقراح اشروط جنامأ... Milbrathث الستر ميلرب

.)5("صرة اعملاطية الدميقرايب يف اجياسعة كعنصر الوالشعبية اسيةالسياركة املشافكرة 
ك روسو وقـد  ان جاجمسد مع جلغريب الفكر ايف مة العالشعبية الإلرادةسيكي لكالااملبدأىل اسية السيااألدبياتتشري 

يءغلبية تعين هلم شاأللكمية ومل تعد النوعية على الذين يبحثون على سيطرة االغربينيملفكرين العديد من امن قبل املبدأانتقد هذا
ـ .ب الصواواخلطأ من حتديد اليت متكنهات املقومامتتلك الأاحيث لذلك أهالحلقيقة وليست ارب عن تعالأامن حيث  اوهن

طيـة  الدميقرالشعب فاحل او حكم لصأ) لشعب احكم معتمد من ( طيةادميقر) لشعب احكم (طية امن دميقربدال" يقترح شومبيتر 
هي تقنية للحكم أو،ئبةاصوإداريةسية تشريعية اسيتقراراىل الوصول التنظيم نكفل ان طريقة ماولكنهااية يف حد ذاليست غ

)261–260(. ص. بق ، صامرجع س، برشأ)1(
262.ص،نفسهملرجعا)2(
247،. ، صاملرجع نفسه)3(
262.، صنفسهاملرجع)4(
264. ، صنفسهاملرجع)5(
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طية الدميقراجوهر وإمناابقاسابيناطية كمالدميقراسية للشعب هي جوهر السياركة املشاوعليه مل تعد .)1(" الية من غريهافعأكثر
ـ الشـعب يف  الغريب حيصر دور الفكر ان اكإذاو. ته ب وحل معضاللشعاحل اليت تتمكن من حتقيق مصاعلة الفادة القيايف  ر اختي

ن احلديث عن دور اجلماهري يف اتمعات الغربية املعاصرة هـو جمـرد خرافـة    إ" حيث استنتج  سار جيوفاين سارتوري كم احلا
ما يهدد إنمر اىل القول األية بل ذهب به لية االنتخابية بفعالفاجلماهري ليس هلا دور سياسي وأقصى ما تقوم به هو كفالة عمل اآل

وعليه يطالب ساتوري ببقاء .غلبية اليت تعرقل عمل الصفوة السياسية ومتنعها من القيام مبمارسة حقها يف احلكم الدميقراطية هي األ
ية بالدميقراطيـة ،  االمتياز املعترف ا من اجلميع حـىت لـو متـت التضـح    أسبابالسلطة بيد النخبة احلاكمة املتوفرة على كل 

حيصر دور اإلسالميلفكر اأنجند كما .)2(" فاالنتخابات ليست دائما حكما عادال ال الن هناك عوامل متعددة تؤثر على نزاهتها 
بـذام  لذين يعرفون اتمع العقد وهم خنبة احلل واأهلكم من قبل احلار اختيانه يتم ا،أساسكم على احلاعلى الرضالشعب يف ا

. ينتخبونيعينون والفال

264. بق ، صامرجع س، برشأ)1(
)266-265(.ص. ، صنفسهاملرجع)2(
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يةـسايـلسافة اـلثقا:الثالثملبحث ا

. ح لعكس صـحي العكس بارة واحلضافة ليعرب على الثقاك من يستخدم مصطلح اهنأنرة لدرجة احلضافة بالثقاخل اتتد
ـ افة على الثقان عربت اولبشرية ات امعتاإليهلذي وصلت اري احلضالرقي احلقيقي ملدى ار املعيافة الثقاحيث تعترب  رة يف احلض

ـ افـة مبعن الثقا"Taylorرتايلوبولوجي ونتراأليعرف افة وعمومالثقامشل من ارة احلضانب تبقى اجلواكثري من  يف اثنـوغر اإلاه
خرى األت ادالعاوت القدرالعرف وكل انون والقاوواألخالقلفن ائد والعقاملعرفة والذي يشمل املركب الكل اهي ذلك ،سعالوا
طية الدميقراأنأيليد التقات وادالعاطية يف الدميقران أل مونتسكيو اقد قو.)1("ن من حيث هو عضو يف جمتمع انساإلاليت يكتسبها
ـ اتمع ومماليت تتجلى  يف سلوك افة الثقاهذه ،فةالثقاملعرب عليه بالنفسي وانب اجلابوأساسيةقة وطيدة وجوهرية ت عالاذ ته ارس
؟ ااومكوناصرهاهي عناوم.سية ؟السيافة الثقاملقصود باءل عن ماحيث نتس.له افعأث وردود احداألقفه من خمتلف اليومية وموا

سي ؟ السيام النظاباقتههي عالاوم
ظهـوره  أنإذسـة  السيايف علم احلديثة نسبياهيم املفاسية من السيافة الثقايعد مفهوم :سيةالسيافة الثقامفهومة  :والأ

"ملونـد  اسـي عنـد   ام سياسي ،فكل نظالسيام النظاحتليل أبعادملوند كبعد من ال ابرياغستخدمهااعندم1956م اىل عايرجع 
بة اسية مبثالسيافة الثقاملثل تكون اعي وباجتماالم النظااليت يتضمنهات عالالتفاليت تضبط ات التوجهاحمددة من أمناطيترسخ حول 

ـ ملرتات املعتقداوواألفكارلقيم امنظومة بأاسية السيافة الثقاف حيث تعر)2("سيةالسيات عالان للتفملقنالتنظيم غري ا هرة ابطة بظ
ـ البيئة واسية بالسيافة الثقاقة عالل لدين هالار علي لدكتواتمع وقد بني السلطة يف ا وبـني  اميـز بينـه  احمليط من جهة كم

يلي ايف ماإليديولوجية
.االقتصادية–عية اجتمااللظروف الدينية وات املعتقدايف واجلغرالوضع ارخيية والتاخلربة اعل اسية حمصلة تفالسيافة الثقامتثل -ا

ابينم)ة انسة ومنتقاممنهجة ومتجاألخريةفهذه (اإليديولوجيةعن امييزهامأهمسية السيافة الثقافد ابق يف روالسالتنوع اويعد -ب
.)لسمني الغث وا(كل شيءسية تشملالسيافة الثقا

فهي اإليديولوجيةأمات ، املتغرياعل جمموعة كبرية من ان نتيجة تفالزماسية هي معطى تطور عرب فترة طويلة من السيافة الثقا-ج
.ق اتساالنس والتجايتسم بأنعلى أصحابهتركيب فكري وعقلي حيرص 

ـ اسية فرعية افة سياثقامجتمع وتتضمن بدورهمة للالعافة الثقامن اسية فرعالسيافة الثقامتثل -د األجيـال ف ختالاليت ختتلف ب
.)3("ملهنات والبيئاو

جلوهري ادي اهلاعبد إليهأشارال ممن خالسية السيااألدبياتل سية من خالالسيافة الثقاملقصود باميكن حتديد اوعموم
ت اتمعاليت تتميز غريه من اي جمتمع وأئدة يف السااألساسيةسية السيات املعتقدالقيم واسية جمموعة السيافة الثقاويقصد ب"بقوله  

لـيت ميكـن   ات املتغريابل جمموعة من .ملوند ليست نظريةا"مة للمجتمع وهي عند العافة الثقاسية هي جزء من السيافة الثقاو.)4("
ت التوجهاوهي تم ب) ...لتعبريية ا(طفية العالرموز اومربيقية االت املعتقدات ، فهي مكونة من نسق من النظرياء ايف بنامهاستخدا
لوطنيـة  الوحدة الشعور باسية السيافة الرئيسية للثقاد ابعاألوتتضمن ..سيالسيالنسق اعية واجتماالت املوضوعالسيكولوجية حنو ا

207. بق ، صا، مرجع سبرشأ)1(
164. ص)2006،معيةاجلاملعرفة ار اد: مصر ( من منظور نقديايالقضاسس واال: سي السياع اجتماالعلم بوزيد ،ان امحد سليمانظر كذلكا
122. صمرجع سابق ،،لعربيةاسية السيالنظم اهالل ،)2(
123. ص، نفسهاملرجع)3(
78. بق ،صامرجع س، جلوهري ا)4(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


226

حلكومـة  اء ادأت حنـو  التوقعاوتاهاجتاالطنني واملوائه لدولة وحنو زمالاه نفسه كعضو من الشخص جتااليت يعتنقهات اهاجتاالو
.)1("سيةالسيات ارالقراذ اختات املتصلة بعمليات اهاجتاالرف واملعاو

عن غريه من خالل ثقافته السياسية واليت تتجلى من ت متيزه ان لكل جمتمع مسأيتبني سية السيافة الثقااتل تعريفمن خال
ـ ".سةالسيايتعلق بامة يف ماألوجية هي سيكولال كما يقسية السيافة الثقافت اعتقداملقيم و خالل بعض ال كريـدس  اماوقد عرفه

Roy Macrids،اهل اروبرت دأماملقبولة  امة العاعد القواملشتركة وااألهدافمتثل أRobert Dahlسية السيافة الثقاف
ت اهاجتاالوواآلراءرف املعاسية جمموعة ايلسافة الثقايقصد ب" وعليه)2("سي السيارض التعاأمناطلذي يفسر امل العالنسبة له هي اب
ت املعتقـد امنظومـة  أيضـا وتعين .ركةاملشالشرعية واء ،انتماالء ولوالالسلطة ،الة وولداوحلكم ،اسة والسيائدة حنو شؤون السا
.)3("سب للحكومةاملنالدور اجمتمع معني اليت يرى احملددة للكيفية القيم الرموز واو

ـ ات بعـدد  افالثقاتتكون من جمموعة من ،اسية تمع مالسيافة الثقان أاه هنليإاإلشارةجتدر اوم ئح الشـر ات والطبق
اوهلـذ املـرأة فة احني وثقلفالافة ال وثقالعمافة السن  وثقارافة كباب وثقالشبافة  ام وثقاحلكافة اثقحيث جند مثال،عيةاجتماال

ومعـىن  اماليت تعطي نظاعر املشات واملعتقدات واهاجتاالجمموع "بأاسية السيافة الثقا)Lucian Pye("ي ان بايلوس"يعرف
كما وضع املوند وسيدين يف كتـاب  "سيالسيام النظاخل اداألفرادتاحتكم تصرفليتاملستقرةاعدالقواسية وتقدم السياللعملية 

لسياسية إزاء النظام السياسـي بأجزائـه املختلفـة    االجتاهات ا/الثقافة املدنية تعريف ملفهوم الثقافة السياسية يشري اىل التوجهات 
")4(واالجتاهات إزاء دور الذات يف النظام

ـ اسـو األفرادت حبيث تؤثر يف سلوك اوقيم ومعتقدأفكارتمع من ايدور يف اسية  متثل كل مالسيافة الثقان إ انواء ك
،و ديـة ادية وغري مامل ماختضع لعدة عواأخر حيث آىل ان خر ومن زمآىل التغري من جيل اتتميز باأاو حمكومني كمأاماحك

ث املـري اعي واجتماال،قتصادياالقع الواوتة كل من ات متفابدرجاهم يف تشكيلهاسية يسالسيافة الثقان أ" ملنويف ال ايؤكد كم
ـ األتشرياوكم)5("سة السياحلكم واسة ومنط السياعية واجتمااللتنشئة الطبيعي وار اطاإلرخيي والتا معظـم  ن أسـية  السيات ادبي
تلك " بأاملنويف ال اكماعرفهو.لتعديل امن بأخرىأوملوند بدرجة الذي قدمه التعريف التزمت اخرى قد األلعربية ات اسالدرا
ـ اعبـد  لدكتوراوتعريف .شرة اغري مبأوشرة اسي بصورة مبالسيام النظاده بافرأقة ليت تتصل بعالاتمع ائدة يف السالقيم ا ر الغف

ـ اليت تتعلق بائل الوسات وايالغاول احلكم ، وتتنالسلطة وات حنو اهاجتاالت واملعتقدالقيم واتعين بأاسية السيافة اد للثقارش م النظ
ـ اوواإلجراءاتعد القواىل شرعية افة اضإ،اليت حتكمهايري املعالقيم واسية والسياحلركة اوسي وحركته، وتطورهالسيا ت التنظيم
)6("سية اسيلا

م وهـذه  اء للنظانتماالء ولوالاهلوية واباإلحساسيف تتجلى سية السيافة اثقلات امكونإىل أنوتشري األدبيات السياسية 
حملن ات وازماألت والصعوباوز ام وجتالنظاء اعد على بقايساسي ،  ممالسيام النظالشرعية على اإضفاءعد على  امل تساعواكله

أن الثقافة السياسية  الغربية واليت تعترب جوهر الدميقراطية الليربالية ختتلف كل االختالف عن الثقافـة السياسـية   كما .ليت تعترضها
.   اإلسالمية من حيث اختالف مشارب كل منهما من جهة واختالف البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية من جهة ثانية

)119-118(.ص. ص)2006،معيةاجلاملعرفة ار اد: مصر ( من منظور نقديايالقضاسس واال: سي السياع اجتماالعلم بوزيد ،ان امحد سليما)1(
209. بق ، صابرش ، مرجع سأ)2(
)44–43(.ص. بق ، صاعليوة ، مرجع س)3(
) 2007مركز دراسات الوحدة العربية  : بريوت .(طبعة األوىلال62ه الدكتورات اطروحاسلسلة )"دراسة ميدانية (لسياسية لقبائل اليمن ثقافة الدميقراطية يف احلياة ا" مسري العبديل،)4(

50و33.ص
150بق ، امرجع سرنةاملقاسية السيالنظم اصول أ، ملنويفا:ملزيد من املعلومات انظر 

151. بق ، صامرجع سرنةاملقاسية السيالنظم اصول أملنويف ،ا)5(
)53–52.(  ص .العبديل ،مرجع سابق  ص)6(
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Politicalسـية  السياملعرفـة  اسـية يف  السيافـة  الثقاد ابعأسية السيات ادبياألدت قد حد:سية السيافة الثقاد ابعأ:انياث
knowledge ,سية السيات اهاجتالواPolitical Attitudesسية السياالقيموPolitical Values

Political knowledge:السياسيةملعرفة ا-1
ـ سية السيات ادالقيات واملؤسساوايالقضاة خبصوص سياسيوأراءرف الفرد من معايوجد لدى اليت تعين كل ماو اوبكل م

سي السيالوعي اسية تتمثل يف  السياملعرفة ان ألبعض ايرى اوهلذسي السيالوعي ابأحيانااة ويعرب عليهسياسياياحييط به من  قض
.اث وغريهاحدأحييط به من اسية حول مارف سيامن معداألفرالدى اىل مالذي يشري او

Political attitudesسية السيات اهاجتاال-2
ولت مفهوم اليت تنالنظر ات اتعددت وجهنه قد انالحظسي السياع اجتمااللنفس وعلم ات علم ادبيأعلى اعنطالال من خال

دفـة  امراهان يراكاذإالسلطة وماعره حنو الفرد ومشاىل نظرة السلطة اء ازإه اجتاالويشري .عي اجتمااللنفس اث علم اه يف تراجتاال
يقتصـر  ان نفعهأم أتمع ، ام على  العالنفع السلطة تعود باءلة وهل ادون مسام هلالتاخلضوع ان يرى وجوب اكاذإاللقوة ، وم

ـ امع بعض املهالسلطة يف تعالذي تقوم به الدور اعته بامدى قنافحسب ، ومشاغليهاعلى  تمـع ككـل   الـيت ـم   اايالقض
:)1(ليةالتات اهاجتاالس اسية تتكون من قيالسيات اهاجتاالو."

.طيةالدميقرار استقرالاطن املوالسلطة ودرجة ثقة اء ازإاالجيايبه اجتاال-
ـ التقات وادالعاد بافرألاس درجة متسك ايعين قياثة مباحلدالتقليدية وافظة احملاقف املواإزاءه اجتاال- ب قـيم  اليد على حس

.ازج بينهمالتمامأع الصراملطلوب اوهل .احلداثة
د وشعورهم بقـدرم  افراأللنفس لدى الثقة باسي والسيار اقتداالس درجة ايعين قياسي مباعل سيات كفالذاه حنو اجتاال-

.سيالسيام النظات ات وخمرجيف مدخالالتأثريعلى 
لعمليـة  ار اسـتمر تمع الااليت يتمتع امح التساس درجة ايعين قياخر مباآلسي ضد السيالتعصب السليب حنواه اجتاال-

.طيةالدميقرا
لوحدة اتمع لتحقيق اخل املختلفة داهب املذامح بني التسايعين امب) لذهبا(لديين اخر اآللتعصب ضد السليب واه اجتاال-

.لوطنيةا
لفكـر  ايف الـرباء ء ولوالاوفكرة . لتعصب اهية والكراونبذ ) لغرب ا(ري احلضاخر اآلمح مع التسايب حنواجيااله اجتاال-

هللا ان الوأحبـاء وأصدقاءأولياءنتخذهم ن الافرين والكامن والتربؤملسلمني التعصب بل تعين حمبة اتعين مي السالاإل
لشرعية ابط الضوالعدل  وفق هذه اس من اسأمل معهم على ان نتعأمينع الاوهذ. شرهم ننأمتفالام يكرهوننأيعلم 

و أعلى سند منطقـي  موال يقوعة او ضد مجأمع قف مسبقة ام ومواحكأملتمثل يف التعصب واه اجتاىل اك من يشري اوهن-
:ىلالتعصب اويصنف .حقيقة علميةوأفية امعرفة ك

.لقبليالتعصب او-  .حلزيبالتعصب ا-

173.العبديل ،مرجع سابق،  ص)1(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


228

ـ افـر األو يـؤمن بـه   أيعتقد ام:"األقيم على اوتعرف :سية السيالقيم ا-3 ـ اقتـهم ب اليتصـل بع اد فيم مالنظ
سية عديدة والالسيالقيم او.ت اهاجتااللقيمة قد تشتمل على جمموعة من ان أس اسأه على اجتاالمشل من القيم اوتعترب .)1("سيالسيا

تشـري اطية وهنالدميقراشرة بالصلة مبات القيم ذاسية تتمثل يف السيالقيم اهم أىل اسية تشري السيات ادبياأللكن اطة احاإلميكن 
سـية  السيالقـيم  امتثـل  وعليه حلريةاة وقيمة اواملسالة والعداطنة وقيمة املواسية وهي  قيمة اسأث قيم ىل ثالاسية السيات ادبياأل
هو اعن غريهألمةسية السيالقيم امييز ان مأحلديثة ،على املدنية ات اسية للمجتمعالسيافة الثقاتب اعلى مرأان امياإلطية والدميقرا

ن قيم مثـل  أجند اوهلذ.رسة اومماسلوكاويطبقواليت يؤمنون اطية الدميقرالقيم اباوحتليهاطنيهاسية ملوالسيافة الثقاب ارقتامدى 
مية تسـعى  انية سانسإة وهي قيم اواملسالسلمي للسلطة واول التداسية والسياركة املشالتعددية واحلرية وابواإلميانلوطين اء انتماال
وأكثـر سك انس متماء جمتمع متجاىل بنالوصول اجل امن ... ااسية تمعالسيافة الثقايف اىل غرسهاحلديثة اطية الدميقرالنظم ا

جهـة  ايف موضـعفها أولقـيم  ان بتلـك  امياإلمدى قوة " مع اسب طردام تتنانظأيطية ان دميقرألقول ااوعليه ميكنن.طيةادميقر
لوطين ووحـدة  اء انتمااللفجوة بني اليت تعمل على توسيع السالليةاو أهوية جلاملذهبية  واو أالقبلية منهاء الضيقة سوات اءانتماال
.)2("معة للجميع اجلالوطنية اهلوية اعي واجتمااللنسيج ا
سي السيام النظابسية السيافةالثقاقة عال: الثاث
سية السيافة الثقاكمن يف م تالنظاوروح ن جوهر اطية فالدميقررجي لاخلاملظهر اعن يعرب سيالسيام ايت للنظاملؤسساء البناناكاذإ
ـ انـب  اعلة مـن ج الفاطية الدميقرارسة املماعر تشجع على ات ومشاهاجتاوجمموعة قيم " ملتمثلة يف اتمع وائدة يف السا كم احل
واإلميـان سـي  ايلسار اقتدااللشعور بايف اصرهاعنأهمليت تتمثل ا،طيةالدميقراسية السيافة الثقادة بايعرب عنه عاماحملكومني وهذاو

كـد  أسية حيـث  السيالثقة الشعور بالسلطة واةشخصانيإالدرة واملبادل وتوفري روح املتبامح التساركة واملشابضرورة وجدوى 
ـ امـة و اهلار افكاألليس  يف وجود جمموعة اطية يف جمتمع ماحلقيقي لوجود دميقرار املعيان أم امإح الفتام عبد امإلدكتور ا دئ املب
حيث تعرب .)3("رسة اطية ممالدميقراحلقوق فادئ واملبار وافكاأللفعلية هلذه اس النارسة اهي مموإمناتمع ااطية يف دستور هذالدميقرا

الثقافة السياسية عن اجلانب غري املقنن يف الدميقراطية بل تتجلى يف العادات والتقاليد والسلوك 
قـة  به وتتجلـى عال تتأثرم النظاتؤثر يف اكماأسية السيافة ابقة للثقالسات اتعريفلال من خالان بيناسبق واكم

و ألـدول  اصـة ب اخلاسـة  السيافة الثقاقبل افة مالرعوية وهي ثقاسية السيافة الثقاف" اطهامنأنتكلم عن اسي ملالسيام النظافة بالثقا
بيـة  القرات اقلعالااليت تلعب فيها)سالميةاإللدول ااومن بينه(لثالثامل العان ايف بلدفةالثقالنوع من االوطين وينتشر هذاتمع اب
ن النوعان اركة وهذاملشافة الث ثقالثاخلضوع وافة اين ثقالثاسية والسيات اءانتماالوتالو الءايف حتديد ائفية دورالطائرية والعشاو

تفالوالءا....ت املؤسسادولة وألوطنية الدولة امرحلة ىل اصلتوليت ااتطوركثر األت اجمعتلايف ن ايسود

18. نوير ، مرجع سابق ، ص)1(
219.العبديل ،مرجع سابق ،  ص)2(
)55-54.(  نفسه ،ص صاملرجع)3(
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لرعوية افة الثقان أي أ)1("م ككل النظابل حنو –ئفة الطاو ألعشرية اك–نوية او ثأنظمة فرعية أتتجه حنو ركة الاملشاطف والعواو
ركة تعرب عـن  املشافة اخري ثقاألنظمة سلطوية ويف أضوع تعرب عن خلافة اثقاسية تعرب عن بنية تقليدية بينمالسيافة الثقاقبل اوهي م

ـ اج انت" بأاسية السيافة ار تعريفه للثقاطإنتينجتون يف امويل هار صاشأحيث طية الدميقرانظمة األ ـ االريخ الت عي للنسـق  اجتم
صـة  اخلات اخلربامة والعاف اهداألمن جذور يف كلاوهليل احلاسي السيالنسق الذين يشكلون ارخيية التاد افراألة اسي وحيالسيا
theملدنيـة  افـة  الثقاب ايف كت(Sidney Verba)اوسيدين فريب(Gabriel A. Almond)ملوند ال اويشري غربي)2("

civic cultureـ اليت جتمع بني كل مـن  او)املدنيةفة الثقا(زنة اسية متوافة سياطي يتطلب ثقالدميقرام النظان إ"اىل ت التوجه
حلكـم  ائدة وتصـبح عمليـة   اىل ضغوط زاسي السيام النظار يتعرض ارك كل فرد يف كل قرايشاسة ،فعندمالسياكة حنوراملشا

ل لظهور اايفسح اطنني ماملوات اجاحتياطية معربة عن الدميقراعلى منه ،لن تصبح أىل من هم اخيضع كل فرد امستحيلة ،وعندم
.)3("السلطوية

سـية مـن   السيافة اخرى للثقأت اتصنيفايضأك ان هناسية فالسيالنظم ار بيئة اطإسية يف السيافةالثقاىل انتطرق اوعندم
:سية هي السيات افالثقاع من انوأث ك  ثالاسي حيث هنالسيام النظاباقتهحيث عال

،لضـيقة اية سالسيافة الثقااماوتسود جمتمعParticipantركة اومشSubjectبعة اوتParochialسية ضيقة افة سياقث"
مـة  اسي بصـفة ع السيام النظا(ه كل من ام جتاحكأر اصدإلرغبة يف او ألقدرة  او أملعرفة ادىن من أاميلكون حدالأفرادهن اكإذا
ـ أ.)سية السيالعملية اركني يف اكمشذامد عن افراألتصور اخريأحلكومي واط النشاطنني واسي للموالسياط النشاو فـة  الثقاام
ـ اينبع عـزوفهم عـن   امنإسية السياللعبة اعد اته وبقواسي وخمرجالسيام النظامة بالديهم معرفة تفاألفرادبعة التاسية السيا ركة املش
ـ اجلماترتبط مبعرفة : ركة املشاسية السيافة الثقاو.)لتسلطيةات اتمعا(اهاكهم عدم جدوادرإسية من السيا ـ اباهري ووعيه م النظ
سـية يف  السيافـة  الثقالنمط مـن  ااركني ويسود هذاملشاوبأفرادهاته اته وخمرجته ومدخالاسعده ومؤساسي يف حركته وقوالسيا
ي أنعرف صورة نقية مـن  قع الالوان أىل ااخريأاملوند وفيرباويشري .)لتصويت او أت ال مؤسسمن خال(طية الدميقرات اتمعا

.)4("ذج النمان هذه ماخمتلطايقدم مزجيادة ماقع عالوابقة ولكن الساذج النمامن 
طيـة  الدميقرايف جتسـيد  واإلسالميةلعربية اسية السيافة الثقاملتمثل يف دور ارز والبال اشكاألهذه يطرح استنادرإطارويف 

ـ اباقتههي عالاسية ومالسيافة الثقالبحث يف طبيعة تلك ااوجب عليناومن هن,؟اإلسالميةت اتمعالغربية يف ا سـي  السيام النظ
لفصـل تلـك   اقد عمل على طمسـه واإلسالميةلعربية ات الغريب للمجتمعار استعماالن أىل اسية السيات اسالدراتشري ؟حيث 

ـ أصـة  اوخسـالمية اإللعربية ات النسبة للمجتمعاب"نه ال لدين هالايؤكد  علي امية،وهنسالاإللعربية االشعوب عن هويتها ا
ضـع  التواعة والشـج اصيلة من قـيم  األافتهافد ثقاوبني روالقطيعة بينهاق وخلاول طمس هويتهالذي حا،راستعمتعرضت لال

Identityهلوية ابأزمةيعرف او مأهلوية اء وانتماالسية كقضية السيافة الثقايف ايالقضالعديد من اتطرح احلرية وهنامح والتساو
Grisisـ اد للقبيلة وافراألء ن والأيتجلى العربية مث جتميده كماللغة انون تعميم ال قيتجلى من خالاوهذ ب العشرية على حس

واإلسالمية أالعربية ات اسية للمجتمعالسيافة الثقان ان نقول بأوعليه ميكن .)5("لدولة ار اطإن يف امأيوجد الألنهء للدولة لوالا
ـ اسـية ب السيافـة  الثقاقة يتعلق بعالايف م،ىل نسب خطريةال لدين هالاذ علي استاألويشري طية اليست دميقر سـي يف  السيام النظ

ول األملركز اءت يف اسرة جاألن ألعربية اسية السيافة الثقات حول اسالدراأكدت":نهاحيث يقول واإلسالمية لعربية ات اتمعا

209. بق ، صابرش ، مرجع سأ)1(
52.صالعبديل ، مرجع سابق ، )2(
34.نفسه ، صاملرجع)3(
)125-124.(ص.مرجع سابق،  صلعربيةاسية السيالنظم ال، هال)4(
125.، صنفسهاملرجع)5(
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لكـن  %... 17.6مي سـال اإلمل العاو% 29لعريب الوطن او%34لدولة ارنة بامق%77.3د بنسبة افراألت اماهتمامن حيث 
ـ اجلمان بعض أخر يتمثل يف آك بعد اهلوية فهنازمة لوحيد الاملظهر الدولة ،ليس هو اطن باملواء انتماقة عالضعف ت تـرفض  اع
خلصوص ،هـي  ااملهمة يف هذاحظة ملالاو.اميسالإايممأو أ) اعربي(ان قومياء كاوسع سوأق اىل نطاائهانتمالدولة وتتجه باحدود 

ـ ااء للدولة ذلوالامع ) واألمميةلقومية الدولة وادون (ت اءانتماالو أر ئالدواسق بني تلك التنان عدم أ لرؤيـة  اب وضـوح  اوغي
... توالو الءات اءانتماالبني ادم يف مالتصاحيتم الضرورة مايوجد بنه الاو... لدولة اح يف وجه لسالاىل رفع اقد يؤدي الترتيبه

ل املثاعلى سبيل األمريكيتمع اف
لقيم امن أدىنفية وتصطلح على حد الثقات اعاجلمامل فيه خمتلف ايتكإطارالوقت نفسه ميثل ايف لكنه يف الثقالتنوع اد جمتمع شدي

)1(.عيةاجتماالسية والسيا

لـذي وضـعه   اللتصنيف افة ضيقة وفقاثقأاعلى ،لعربيةافة الثقا"ىل تصنيف ال لدين هالاذ علي استاألخري يشري األويف 
ادة ماسية عالسيات ارالقران أذ إلية الفعاملومسية وعدم الشكلية والعربية تتصف بان البلدالبية اسية يف غالسياركة املشافاريبملوند وفا

ـ ات معلومـة  ابانتخال من خالالصورية عليهالشرعية اء اضفإهري لعربية مهمة اكمة وتترك للجماحلالنخب اتتخذ من قبيل  ئج النت
لبحث عن تفسري علمي للوضع ار اطإ، ويف سي السياتزييف للوعي ن ذلك اوركة منقطعةاملشاستاذاناألحيث يؤكد .)2(اسلف

ـ اعـدة  العربية يف توسيع قاسية السيالنظم اق اخفإحثني الباحد ارجع اقد "نه العريب جند الوطن اسي يف السيا سـية  السياركة املش
ـ اوت التفاسية مثل السياة وقتصادياال–عية اتمجاالمل العواىل جمموعة معقدة من اطية الدميقراوحتقيق  لـدخول  اد يف توزيـع  احل

عية وتقلـص  اجتماالركة املشاسي وضعف السيالوعي اض اخنفايل التاوب% 60و50وح بني امية بنسبة تتراألر انتشات والثرواو
% 60ن أىل ادول عربيـة  10شخص من 600جريت على حنو أليت انية امليدات اسالدراحدى إرت اشأوقد .لوسطى الطبقة ا

ـ  اءلثلث من ضمن هـؤال ايل ان حوألقومي بل الوجود ات امقومكأحداإلسالملعينة يعتقدون مبركزية اد افرأمن  وهلم الـذين تن
.)3(مية كربىسالإوحدة خطوة حنو وحدة لان تكون هذه امي وسالإس اسألعربية على الوحدة ان تتم ألبحث يريدون ا

يوجـد  حيث الم العاباالتفاقيسمى اتفتقر ملأاتتمثل يف واإلسالمية لعربية اسية السيافة الثقاحول خلطريةاحظة ملالاإن
ـ سية السيالقيم اسية حول السيالتنشئة ات املدرسة وغريهم من مؤسساسرة واألتقدمه ام حول مانسجافق واك تواهن ك مـن  اوهن

مـل  العوالعديـد مـن   اك ان هنانعتقد الكنن.ت اتمعاسي يف تلك السيار استقراالىل عدم حتقيق اباألساسقض التنايرجع ذلك 
من جهة ةالتارخييمل العوانؤكد على اسية وهنالسيالقيم ام حول انسجاالفق والتواشر يف عدم حتقيق انت سبب مباليت كاملشتركة ا

.ر هو فرق تسداستعماالدئ ان مبن منية الافق من جهة ثاوتلام وانسجاالليت حتول دون حتقيق ارجية اخلاواألطراف
اماعية تفرز نظاجتمااللة العداوالرأيوإبداءلتعليم امته وحقه يف اية كراب ومحالشباليت تؤمن حقوق اسية السيافة الثقاإن

لشعور اواع عنهالدفام والنظالقيم واطن حيترم املواجيعل اة مماواملسالة والعداحلرية واملزيد من امهة يف توفري املسايقوم على اطيادميقر
ـ واإلذعانخلوف الرعب والتسلط واد واستبداالفة انه يعمل على نشر ثقادي فاستبداالم النظاامأ.ء انتماالهلوية واب يعـيش  اوهن
ىل إسـي و ام سيانظىلا" ج اء حيتانتماالن اوعليه فطنة املوالشعور باوعدم . ءانتماالخلوف وعدم ان واهلوالذل وامن اقعاطن واملوا

اهلواإلذعانلسلطة اخلوف من ايف اصرهاسية تتمحور عنافة سيائمه ثقالفردي تواحلكم افظ عليه فاسية تغذيه وحتافة سياوجود ثق
ـ اإلية ان وتقتنع بضرورة محانساإلفة تؤمن حبقوق اطي فيتطلب ثقالدميقراحلكم اامأ...سية السياركة املشاىل امليل اوضعف  ن انس

السلطة نفسهامن قبل الوكانت حىت احلرياء على هذه اعتداي أجهة امته يف مواوكر

127.مرجع سابق ،صلعربيةاسية السيالنظم ال، هال،)1(
128.، صنفسهاملرجع)2(
)131-129( ص . .،صنفسهعاملرج)3(
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سـي  السياتمـع  اد افرأقة بني لعالاسية موضوعة بدقة لكي تنضم اطر سياعد وار قواطإرضة يف املعاويسمح بوجود قدر من ... 
")1(.

لذي ااإلسالميسي السيام النظاشكلن عنحنلءانتسام ومن هنالنظايف حتديد شكل تساهمسيةالسيافة الثقاإذا كانت 
أحـرار أمهامس وقد ولدم الناستعبدمت امىت –صيل األاإلسالمياملبدأثر األيف احيث نقر،حلريةاسية تقرافة سيايقوم على ثق

طن املواب انت على حسامره حىت ولو كاوأوتنفيذ عة مطلقة اطكم احلاعة ايتمثل يف طاإلسالميةسية السيالقيم ابرز انه من ااكم
ـ ال واعتداالسية مثل السيات التوجهالقيم واصة من اطنني جمموعة خاملواطية تتطلب من الدميقران أهل اويرى روبرت د". مح التس
ـ ايف تغـيري  امساحاعنصرائماتعترب دات على فهمهالقدرام والنظاد بشرعية اعتقاالن أصة اركة وخباملشاملعرفة والية والفعاو م النظ

.)2("أو ايارهاطية الدميقرارية استمرايف اوخصوصتأثريهاا،وهل
ـ الساك على اوهن"هلوية ايطرح مشكل اإلسالميةسية السيافة الثقالتكلم على اإطارويف  مطروحـة  وأفكـار ذج احة من

يل احلالعصري اتمع ادانةبإ–لعكس من ذلك اعلى –ء انتهامل والكالتغريب ار اختالذي التركي النموذج اء من ابتداقضة اومتن
ئل اصرة على شـكل بـد  املعاواألصالةوميكن طرح قضية ... ة فيه احلياليب اسأينبغي تكفريه وهجره ونبذ اهلياره جمتمع جاعتباب

ع ابـد إم أع اتبإي أ)3(. "ثنني االجلمع بني اولة توفيقية بام مبحالقياو أصرة املعالسري يف طريق او أباألصالةلتمسك ا: ث هي ثال
هلويـة  ازمـة  أوتكمن جذور . جلديداخللق اع وابداإلس اسأفة على اثقاوم يقيمألسلف  او ألغرب املسلمون انه يتبع املقصود او
دي اقتصامن تشويه ايترتب عليهامن تبعية وماهتالاجنبية وماأللسيطرة اابرزهأمن " دية انب مايف جوسالميةاإللنسبة للدول اب
رجيـة لتحقيـق   اخلالقـوى  ات على احلكومانب اد من جاعتماالفة التبعية مبعىن كثاري ونفسي وكذلك تعميق اعي حضاجتماو

ديـة  احاأللنظرة اعن فضال.هريية اجلمال اماأللتحقيق االشعوب على حكومانب اد من جاعتماالشدة وأيضالوطنية اف اهداأل
ـ اوقد بين)4(لوسطى احللول القبول بالتطرف وعدم اصب ولتعاىل اويدفع واألحكامئق احلقايضيع نسبية امم...  فـة  الثقان إابقاس

اكـبري تأثرااتتأثرفإادية املالبنية ان وليدة ن مل تكإلقيم ان أخرى أنؤكد مرة ادية وهلذاقتصادية اسس مأسية تقوم على السيا
ـ ن يكون كفر ألفقر اد ال كانه قاهللا عنه اب رضى اخلطاثر قول عمر بن األيف انقراوهلذ ربتـه  ايف صـورة شـخص حل  اولوكان

.دياقتصانب اجلفقر وهوابيتأثراند اعتقااللفكر وان أرة تؤكد من جديد العبان هذه الصيف فاب
ع انتيجنت عن صـر امويل هاوقد تكلم صافياوثقارياصبح حضا أبقدر ماعسكرياعالدول مل يعد صراع بني الصراأن

مـن  اقنطالالوحدة افية من دور يف حتقيق الثقالقيم اتلعبه اوذلك ملات الثمانية أو التسعة املوجودة يف العامل بني احلضارتافالثقا
ل قيم بقيم استبداتعمل على األعوملة اطر انه من خماسية السيات ادبياأللعديد من ارت اشأاكم.هلوية اء وانتماالء ولوالالشعور با
فة الثقامة وافة عالثقاأمهيةد اوتزد.لعوملةااليت ختلقهاة قتصاديااللظروف اصة يف ضل اهلوية خاء وانتمالاء ولوالاىل ضعف ايؤدي امم
لتوغـل يف  اسـية للـدول و  السياحلـدود  اق اختراصبح أل حيث اتصاالم وعالاإلئل املذهل لوسالتطور اصة يف ضل اسية خالسيا

ـ الدول اول امر ميسور ويف متنأعية الصنار اقماألطية عن طريق ادميقرلاطية وغري الدميقرالقيم اعية ونشر اجتماالط اوساأل الغربية مم
.اإلسالميةلقيم ايشكل خطر على 

) 49–48( .ص.بق ،صاعليوة ، مرجع سا: انظر كذلك  161. ابق ، صمرجع س، رنة اقاملسيةايلسالنظم اصول أملنويف ، ا)1(
54.العبديل ،مرجع سابق ،  ص)2(
)49–48(.ص.بق ،صاعليوة ، مرجع س)3(
52.صبق ،اعليوة ، مرجع س)4(
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ينالثالفصل ا
طيةالدميقرخلية لالداد ابعاأل

"سي  السياتمع املدين واتمع ا"
ملديناتمع الية حتديد مفهوم اكشإ: ول األملبحث ا-

طيةالدميقرالدولة والدين واقته بوعال
سيالسيالغريب للمجتمع التصور ا:الثاينملبحث ا-

سيالسيامي للمجتمع سالاإللتصور ا: لث الثاملبحث ا-
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ت قوا فإن تأثريهـا  وأن العوامل اخلارجية مهما بلغه، تنطالقا من أن أي نظام سياسي هو وليد البيئة الداخلية اليت أجنبا
ـ األحلجـر  اهـي  طية اخلية للدميقرالداد ابعاألتعترب متوقف على مدى قبول أو رفض البيئة الداخلية هلا وعليه  ـ أليس اس م انظ

طيـة يف  اخلية للدميقرالداد ابعاألحتديد اولناوقد ح.دمقرطته والسياسي م النظلإصالحولة احمأليلتحتية البنية امتثل اكمسياسي
لكـن  . نية امن جهة ث"لدولة ا"سي السياتمع املدين من جهة واتمع املتمثلني يف اطي وام دميقراس كل نظاسأامأنبني نعتقد اج

ول الكن سنحاستنايعترب من صميم درقد الاماطية وهذالدميقراباقتهعالوإبرازهيم املفاىل حتديد وضبط اائماداستناج دراقد حتت
لغريب امي وسالاإلملنظورين اكاللاستنال درخالملوضوع من املرتبطة باهيم املفاح كل ن شرامكاإلقدر 

تمع اقة عالوباألحرى. طيةالدميقراقته بصة من حيث عالاسية وخالسيات ادبياألملدين مفهوم جديد  يف اتمع امصطلح 
ته اتقييد حتركائماول دالسلطة حتاجند ال حتركه بينماتوسيع جمائمادين دملاتمع احياول .والتأثرالتأثرييث لسلطة من حاملدين با

السلطة يف شـؤو اتدخل وتة منات متفاين درجاتعادة ماع-أي منظمات اتمع املدين -تاملنظمان هذه اف" اوعموماوضبطه
اء بتجميد عملهانتهاو،لغرضااجلمعية هلذايف ايهوتعيني بعض ممثلانشطتهأبتوجيه امرورلتأسيسهااليت تضعهابط الضوامن ابدء

.)1("اشطيهاوتعقب ناحبلهوأحيانا
لكـن  ،صةاطية بصفة خالدميقرامة واسية عالسياقة بت عالاطرح جديد مل تكن ذكو،ملدين كفكرة اتمع ان  ألرغم من اوب

ختفيفباألحرىو أسة السيالدولة عن اد ابعإىل الذي يسعى ايل ايربللاكر فلار اطإملدين يفاتمع السلطة واطع بني التقااحدث هذ
ـ  امة وخالعالنظر يف شؤونه اطن واملواية الدولة لرعابد من بديل لتدخل ن الافك،طن املوالدولة عن اوطأةمن يتعلـق  اصـة يف م

.ن انساإلت حقوق ايعرف مبنظماصة ماطن وخاملواحل اية مصالبديل لرعاهوملديناتمع ان اكف،نية انساإلنب اجلواب
ـ اإلت حقوق اظمنن ماف" لعربية النسبة للدول اوب،الدرجة وبنفسلكن هذا الطرح مل جيد قبول لدى كل الدول ن انس

ئـر ،وكـذلك   اجلزاملغرب واكرب يف دول مثل مصر وتونس والعريب يف حني توجد بشكل اخلليج الشديدة يف منطقة ااتتميز بندر
ـ يل ستة عشر امجإثة عشر منظمة من خلليج حىت لتمثل ثالائية تنتشر  بوضوح يف دول النسات املنظمان اف ن امنظمة يف سلطنة عم

يف فإـا اسـر أع مبستوى ارتفاالعلى اعدا،ومساملرأةمية أصة مبحو اخلاايالقضاباساسأت املنظما،لكن يف حني تنشغل هذه 
.)2("لرجلاواملرأةة بني اواملساتتعلق بتحقيق اياضنب ذلك قاىل جاملغرب تتبىن امصر وتونس و

صـبح  أحيـث  مية،سالاإللدول اصة الث وخالثامل العالدول يف العديد من ايفخرية األونة اآلملدين يف اتمع اأمهيةد اوتزد
ملدين اسي للمجتمع السياملستقبل ات عديدة تبحث يف اساك دراوهن. تمع الدولة يف ام وتكملة دور امتملدين إلاتمع ايعتمد على 

ملـدين  اتمع اسة ادرادرجنطية ،وهلذا أالدميقراطئ اىل شاتمع ادة سفينة امور وقياألم ابزمخذاألتفعيل دوره ومتكينه من وكيفية 
عـن مسـتقبل   ملسـئول املدين هواتمع ان أت اسالدرابن بيئته وعليه تؤكد اأن اإلنسانلايقاكم، وطيةاخلية للدميقراكبيئة د

طي الـدميقر التحـول  ايف مساعدةخلية افع دامل ودواسية على وجود عوالسيات ادبياألتؤكد اكم.اجباواسي سلبالسياتمع ا
: ملتمثلة يف او

.قمةاملتفالشرعية ات مشكال-1
.رضةاملعال استئصات اسافشل سي-2
فر طبقة احلضرية وتواة احليالتعليم وات ع معدالارتفامية واألدة حمو اىل زيادى أامم: قتصادياالء الرخاع مستوى ارتفا-3

.متوسطة كبرية
: ملدين اتمع ات امي قوى ومنظماتن-4

183.،مرجع سابق ،  صلعربيةاسية السيالنظم ا، ل هال)1(
182.،  صسهنفاملرجع)2(
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سية السياب احزاأل-
بية النقات التنظيما-
حل املصات اعامج-

.)1(رب عديدة احد يف جتالواحلزب ام افشل نظ-5
نب من اجلااول هذاسنتناسة مستقلة ،لكنناىل دراج اتوحتاميكن حصرهطية عديدة والالدميقرخلية لالدااألبعادإن

جلديد اللمفهوم اوذلك نظر.نيةامن جهة ث"لدولة ا"سيالسياتمع او،ملدين من جهةاتمع ااومهإالسيني اسأنبني ال جخال
ملدين من حيث اتمع اسة ادرراطإليت  تطرح يف اط النقاهم أومن .سيالسيال االدولة يف ازع اصبح ينألذي املدين اللمجتمع 

. ملديناتمع امي دور اوتننظام الرأمسايل يف إطار اللدولةادة تكييف دوراعإقة عكسية بني ك عالان هنأطية نذكر الدميقراقته بعال
تمع ات الذي تلعبه منظماسي السيالدور اهو ايل مالتاملدين وباتمع احل ات لصاالالعديد من الدولة قد تركت ان أحيث 

لتحقيق اليت تستخدمهات الياآلهي اوم؟اىل حتقيقهات املنظماليت تسعى هذه اف اهداألهي ام؟ لدمقرطةار عملية اطإملدين يف ا
؟ فاهداألهذه 

ومن الناحية التارخيية يتزامن بروز اتمع املدين مع بروز النظام الرأمسايل يف الساحة الدولية وانتصاره على املعسكر 
نة اعد غري مسبق يف مكاك  تصان هناخلصوص حيث كات على وجه التسعينيافترة إىلسية السيااألدبياتتشري و .الشرقي

:إىللبعض ايرى اص ويعود ذلك كماخلاع القطاو) حلكوميا(مالعاع القطانب اىل جالث اع ثاحلكومية كقطات غري املنظما
.ملديناتمع امي دور الدولة وتناتقليص دور -ا" 

.اامالتزاء بالدولة للوفاعجز –ب 
ن أالدولة معترباثرت وتؤثر على دور أليت ارجية اخلاخلية والدامل اولعايف تضافرك ان هنألث يرى اه ثاجتاك اوهن-جـ 

لبنك اء تقرير الدور وقد جااذامهالدولة وكيفية قيارج تؤثر على دور اخلاو أخل الداء من الدولة سوااليت ختضع هلاالتأثريات
.)2("هاجتاالامل ليؤكد هذالعالدولة يف الدويل حول ا

ال هذسنقتصر ومن خالفإننالعوملة املتعلق بادم والقالفصل الدولة يف ارجية على اخلاالتأثرياتولاقد سنتناكنوإذا
إشكالية  تتحديد مفهوم اتمع ولاأليف مباحث نتناول من خالل ثالث واتمع السياسي ملدين اتمع التركيز على الفصل ا

من "لدولةا"سي السياللمجتمع اإلسالميلغريب والتصورين اول اسنتناكمةاملدين وعالقته بالدين والدولة واحلداثة والدميقراطي
.لفصل اايل من هذالتوالث على الثاين والثاملبحث ال خال

175. ص) 1993دار سعاد الصباح ، : القاهرة (لطبعة األوىل،ا،ترمجة عبد الوهاب علوب، التحول الدميقراطي يف أواخر القرن العشرين:املوجة الثالثة ، نتينجنتاهصامويل )1(
قسم العلوم ، هالة دكتورارس،"ردنيةاألعية الدفات املنظمالة اسة حا،درسيةالسيانمية يف ري احلكومية يف التلغات املنظمادور "ياسر عبد الرمحان ،:ملزيد من  املعلومات انظر )2(

2007السياسية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة
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ملديناتمع الية  حتديد مفهوم اشكإ:ولاألملبحث ا
طيةالدميقراثة واحلدالدولة والدين واقته بوعال

ملدين اع تمامفهوم : أوال

ـ ملدين للوجـود أ اتمع اظهر لكن فكرته مل ت،ملديناتمع ارة اطلق عبأول من أمشيانطونيو غراااليطايلملفكر ايعترب  م ام
بـن  ابأنـه ملدين اتمع ايعترب املصطلح من جديد  وهلذايل ظهر الليربالفكر ابعد بروز و.كي اشترااللفكر ا،ولقومية الدولة اهيمنة 

ـ ات موجود منذ اد ومؤسسافرأملدين كمجتمع اتمع ان إ.يف إطار املذهب الليربايل لسوقاد اقتصا سـية  اهرة سيالقدم لكن كظ
لفكريـة  املنظومـة  اخـل  املدين داتمع ان مفهوم أاليه هنإرة اشاإلجتدر اوم.سة فهو حديث السياضيع علم اوموضوع من مو

سة هو الدراية من الغار منظومتني فكريتني خمتلفتني  ،لكن اطإه يف اطرحناماذإصة اخاقيدمر تعاألد احدة غري متفق عليه ،ويزدالوا
.سالميةاإللغربية والفكرية للمنظومتني  اطر األت بني اطاسقإمة اقإولة احم

الـرأي وبلورة ليله يتم تشكومن خال،صاخلارد لفاطن الموجلمعوي لاط ال  للنشاجمأنهملدين يف كونه اتمع اأمهيةتكمن 
مية حيث عالاإللصحف اتشري اكم،لعربيةالدول املدين يف اتمع ات اد عدد منظمازداوقد .ماعرأيىل الذي سيتحول الفردي ا
.1989م العربية عاهلية األت اول للتنظيماألملؤمتر انعقد ا

ـ   ك مـن اهن"ن أملدين جند املكونة للمجتمع اسية اساألصر العناسة ار دراطإويف  ـ اته ايطلـق علـى مؤسس ت غـري  املنظم
ـ اوNon Profit Organisationيأ)  .N .P. O(لرحبيـة   ات غري املنظماو )N. G. O(.حلكوميةا ت غـري  املنظم
Advocacyلدعوة اجتنح حنو امادراخلدمة وناىل تقدمي اليت دف امة والعات املستشفيات وامعاجلاحف واملتالرحبية تتمثل يف ا

طي بل الدميقرام النظابايربطهامات وهذاسالسيايف والتأثريلدعوة انزعة حنو اتكون لديهائماحلكومية دات غري انظمملان أيف حني 
.)1(األساسيةطي الدميقرالتحول ات مدخل من مدخالارهاعتباو

حول طبيعة دميي اكأف الك خان هنأىل انشري ا، وهنملي اعو أجمتمع مدين دويل ىل وجود  اسية السيات ادبياألتشري بعض 
هو امنه اك من يرى احمللي حيث هناملدين اتمع ارنة باه مقلتسمية علياق هذه طالإمة ته ،ومدى سالاملي ومكونالعاملدين اتمع ا

ومـن  ،لعوملة ات اجه سلبياء ليوانه جاملي العاملدين اتمع ات ان من ميزألبعض ايف حني يرى حملليةاملدنية ات اعوملة للمجتمعإال
لعفـو  امنظمـة  (لدويل نذكراملدين اتمع اليت تشكل اوواإلسالمية لعربية الدول الصلة بات احلكومية ذالدولية غري ات املنظمابر ا
ـ اىل اباإلضـافة دبال حـدو سلون افيني ، وكذلك مرالصحاية ان ، ومنظمة محانساإلقبة حقوق اومنظمة مر–لدولية ا ت املنظم

لنـوع مـن   ااويطلق على هذ.لصحفيني اية وحرية امركز مح) نامأ(املرأةت حول املعلومادر والعريب للمصاملركز ال قليمية مثاإل
حلكوميـة  ات غري املنظماباك من يسميهالتطوعية  وهنات املنظمات خمتلفة كاتسمينية  انساإلت االاملة يف العالدولية اتاملنظما

مييز  هـذه  اهم مأحلكومي هي اع القطالية عن ستقالاالن أر اعتباحلكومي على اع اضعة للقطاخلاحلكومية ات املنظماعن اهلامتييز
.هلية األت املنظمابالعريب يسميهالوطن البعض يف اعية واجتماالت املنظماباك من يسميهات وهناملنظما

80.سابق،  صععبد الرمحان، مرج)1(
www.global.com plicy.org./NGOS/analysis/ana100HTM  11/08/2004 : .ملزيد من املعلومات انظر 
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ن أمن ذلك واألكثرطي ام دميقرام نظاقيكبنية حتتية ل،ملديناتمع اائهات ومن وراملنظمائص جتعل من هذه اخلصاه ذه
طيـة ،  الدميقرابـة روح  املدين مبثاتمع اجيعل املدين ، مماتمع اميكية حركة امتوقف على مدى دينيدميقراطم اي نظأمستقبل 
دين مـن حيـث   ملاتمع اتطرح فكرة اكم.دوربأيم اللقيادهاستعدالروح ومدى اعلى وجود تلك ةطية متوقفالدميقرافحركة 

ره مدخل اعتباو) طي الدميقرالتحول ا(لدمقرطة ات اغ نظرياملدين يف صياتمع اطي حيث حيدد الدميقرالتحول ابنظرياتاقتهعال
ملدين هـو اتمع ان أر اعتباطي على الدميقرالتحول امن وأهم وىل أملدين اتمع ار اعتباطي بل ميكن الدميقرالتحول اتخالامن مد

. دتهارإتمع وتكريس اله تنظيم تم من خاللذي يا
-عية الدفات املنظما-لدعوية ات املنظما("اليت تطلق عليهات التسميال  ملدين من خالاتمع ات  انستشف دور منظم

وذلك من التوعية اواع عنهالدفاحلقوق  واية اليت تعمل على محات املنظماوهي )عية الدفا-التأثريت امنظم-لتوعية ات امنظم
ـ اإلاطنني ويف هذاملواحل فئة معينة من اية مصاجل محامن ،مةالعات اسالسيايف  للتأثريت اطاتقوم به من نشال مخال ر تعمـل  اط

ـ الضغط على ام حىت تستطيع العاالرأيعلى التأثريل وذلك من خالالبهاعلى كسب شعبية كبرية ، لدعم  مط احلكومة وحتريكه
.م العاش اذ موقف معني من قضية جمتمعية مطروحة للنقاختاحنو او دفعهأني معينة ناه فرض قواجتاب

وصراعنمن قبيل ل اعماألت اسية وشركالسياب احزاألاعتبار أو عدن اعتبار ملفكرين من حيث اف بني ختالاك اهن
ـ اتنطبـق علـيهم   الفة مباشرة كمابصال يسعان إىل حتقيق األهداف السابقة الذكرحيث.م الأملدين اتمع ات اسسؤم يري املع
ىل اتسـعى للوصـول   اأات جندهاالانية للمجتمع يف خمتلف انسإت اسية تقدم خدمالسياب احزاألنت اكفإذا .بقة الذكرالسا
صة افعة ختسعى ملناأحيث لغري نفعي منار امعياينطبق عليهحلكومية فهي الات املؤسسانت ليست من قبيل ان كالسلطة ، وا
ـ اليسـت مـن قبيـل    نية و انساإلخلدمة امهت يف ان سإل واعماألت ان شركأالسلطة كماىل الوصول املتمثلة يف او ت املؤسس
.صة اخلااحهاربأجل امة من العاملصلحة اتضحي باناحيأاأجند ،حلكوميةا

يـرى  ابينمملفكرين ،اف بني ختالاحمل اهذوملدين ات اتمعات القبيلة من قبيل منظمايعترب سية  السيات ادبياألبعض 
ـ النقام بـدور  القياميكن له الانياسكاجتمعهي  ملدين بل اتمع ات احد مؤسساارهاعتباميكن لقبيلة الانأحثني البابعض  ت اب

مللك اكد حممد عبد حيث يؤالقبيلةلطبيعة ات اذسالميةاإلت اتمعال يطرح على مستوى اشكاإلاوهذ، واألحزابت اداحتاالو
حدة مـن  اليمن والقبيلة يف ان يعترب أيطيب للبعض ليمن وقد الاملدين يف اتمع ات اقدم مؤسسأليمنية هي القبيلة ان أ" ملتوكل ا

ـ امة يف اهارادوأميثل ل ايزوال،اماهاعياجتمااراطإلقبلي يشكل ام النظان أملدين رغم اتمع ات امؤسس سـي ويف السيال ا
ـ أاكمام القيالدولة امنية قد تعجز ار توحيدية تضادوالقبيلة تقوم بان ألقبيلة ار انصأيرى و.)1(عي اجتماالل اا ـ ا رك اتش
ـ االلقبيلة تقـوم بـدور عكـس    ان ألف يعترب املخار التياابينم.لقبيلةاد افرأفلية بني انية تكانسإر ادوام بالقياملدين يف اتمع ا ه اجت
لوطنيـة  اهلويـة  احتقيق وحيول دون لوطين اء لوالايؤثر على امم،لضيقةاتالو الءاتشجع اأملدين من حيث اتمع اطي وارلدميقا
ضحة ابصورة وسالميةاإلت اتمعايف لقبيلة اويتجلى دور . ايضأطية املدين وللدميقرالقبيلة معرقلة للمجتمع اتعترب املة ،وهلذالشا

قية عكـس  اطيـة مصـد  الدميقرالعملية ايعطي اممولألحزابملدين اتمع ات اء ملؤسسلوالاغربية حيث يكون لات اتمعاعكس 
لدين على اللغة واجلنس والة ولسالالعرق واعي اليت ترالضيقة اتالو الءاطية بسبب الدميقرااليت مل تنجح فيها،سالميةاإلت اتمعا
ليست مـن  ملدين فهياتمع ار ادوامت باقنالقبيلة وان أر اعتباميكن اوهلذ.طية الدميقرايرياملعاغري ذلك من ىلالقدرة اءة والكفا

املدين وهناتمع اقبل احلديثة ومالدولة اقبل اىل ماليت تنتمي التقليدية ات التكويناحدى إلقبيلة متثل انأس اسأته،على ابني مؤسس
لقبيلة مبفهـوم  ال مفهوم استبداولة اوحماطيادميقرارهادوأولة تكيف اوحمسالميةإلات اتمعايف اة دورهاعانؤكد على ضرورة مر

ـ املتمثـل يف  اتمـع و اجلزء من املدين ذلك اتمع ا"ن أتؤكد على ملديناتمع ات ادميياكأذلك أن .مة األلدولة ا ت املؤسس

120. العبديل ، مرجع سابق ، ص)1(
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سـر  األت  ائل وشـبك العوار فهو جمتمع ازدهطية لالالدميقرالدولة ان يكون موجود يف ألذي جيب الدولة والقريبة من الوسيطة وا
فية الثقابط الضوالقيم واعية واجلماكرة الذاملشترك واريخ التاية بالبعض بدااملرتبطة ببعضهاو،ت اعاجلمالدينية وات املنظماملدنية وا
ضحة اقعية وانه ميثل حدود واطة املدين ببسامع تاض  افتراملنهجي ارخيي والتانب اجلان من حيث اجة مبكالسذاو من ...دلة املتبا

.)1(بدقة 
ن نشري ألضروري انه من افاليت يتشكل منهات املؤسساملتمثل يف جمموع املدين وامربيقي للمجتمع االملفهوم اان بينأوبعد 

ملـدين حمملـة   اتمع انت فكرة اثة  كاحلداية امنذ بد"نه املتمثل يف املدين ، واري للمجتمع املعياملفهوم اك من يطرح ان  هنأىل ا
لغـة   الية مباملدين قوة خياتمع املفهوم أعطىالذيري املعياحملتوى ااهذ.عياجتماالمل التكالدمقرطة والتمدن وايف تأثريهابآمال

ـ املوجـودة ح ات ايبترتوبأييل استخدم كنموذج مثااحلرج ملانب اجلاو.لقمعية الدولة اضد ) ملديناتمع ا(تعبئتهمت امل يـتم  الي
ـ ...خلفيةاملعقدة ات اقلعالالتحليل ائقان يكون عأري ميكن املعياملفهوم ااولكن مثل هذ...رنته امق ئصـه  ان خصأحـظ  يالاوم
ىل حجـب التجرييب تـؤدي  امل العاته يف اتطبيقلتحليلية وفعالاواألهدافلألغراضاىل حد مائم ملفهوم مالالقوية جتعل ارية املعيا

عي اجتماقع اري على وابفرض خمطط معياوهلذ. طئة ايديولوجية خاىل املفهوم احول اسية ممالسياعية واجتماالئصه اعدد من خص
.)2("يكشف اكثر ممأنه خيفي املدين اتمع اسي معقد جيعل مفهوم اوسي

سية السيات ادبياألتشري م اتمع املدين ،لتحديد مفهو-واملعياري )التجرييب (األمربيقي -وأمام هذه األطروحات املختلفة
سـم للتنميـة   انه ميثل موقع حالغربية حيث الية الليرباطية الدميقراليد التقاملدين حمور اتمع انت فكرة امنذ فترة طويلة ك".نهاىل ا

)3(طيةارلدميقاطنة املواعية واجتمااللتعددية الفردية ،واحلرية اسية مثل اساأللية الليربالقيم اومسعى 

ـ  أملدين اتمع ان أجند واإلسالمية لغربية املنظومتني اطية بني اللدميقراستنادرإطارويف  ـ الثقاطع اصبح ميثل حمـور تق ت اف
لتعـدد  اىل ذلـك  املـدين  اتمع اءل كيف يستجيب انتساتمع و هنافية يف املختلفة تنتج  تعددية ثقاليد التقان أملختلفة حيث ا
ر اطع حوابؤرة تقصبح فعالأنه بسرعة اإاللية الليرباليد التقايف نشأةملدين ذو اتمع امفهوم " ن أصره حيث اعنف بنيختالاالو
واإلسـالم ملسـيحية  اليهودية والطبيعي وانون القاتمع كاهر يف الظواملدين مبختلف اتمع اقة تطرح عالائماداوهلذ...تافالثقا

ـ  البديلة للمجتمع اهيم املفاهي املدين ومالنقدية للمجتمع النظرية ار اطإة  وذلك يف  اواسملاسيكية ولكالالية اولليرب لنظرة املـدين ك
من حتول ام املدنية هي حزات اتمعان أت اسالدراتعترب بعض املدين كمالكونفيشيوسية للمجتمع اهيم املفاكسة واملعااإلسالمية

.)4(قية خالاألليد التقا
ري للمجتمع املعياملفهوم امر باأليتعلق اعندماد تعقيداملفهوم يزدان املدين فاتمع اف حول بنية وهيكل ختالاكان هناكإذا

ك ان هنأنه يوضحه ، يف حني جند اكثر من أملدين اتمع انه خيفي املدين اري للمجتمع املعياملفهوم ان أانظحالاملدين ، حيث كما
تمـع  ان ندرس أميكن الألنناملوضوع اصر املة جلميع عناسة شالدراملدين حىت تكون اري للمجتمع املعياملفهوم ات تطرح اسادر
.حدالواتمع اخل القيم دايري واملعاري، رغم تعدد املعياملفهوم اول املدين دون تنا

ملتمثلـة يف  اسية واساألللعلوم اراتجملكمية التجريبية وات اسالدرانية حنوانساإللعلوم امربيقية ونزوح األت اسالدرار اطإيف 
ـ  ان هنأت جند التخصصالعلوم  يف خمتلف الذي بلغته تلك ار ازدهااللتطور والتحقيق ،لدقيقةالعلوم ا لعلـوم  ادي يف اك مـن ين
كثر دقة أيف لبون بتعراملدين ويطاري للمجتمع املعيالتعريف ايرفض اسة وهلذالسيات يف علم املقترباهج واملناطبيق تلك سية بتالسيا

(1) David Herbert:Religion and civil society : Rethinking  public religion in the contemporary world , published by
Ashgate  Publishing ,LTD, 2003  ,p.61 www.google .com serche book

)2( Ibid,p.62
)3( Simone chambers : will kymlika:Alernative Conceptions of civil society Published by Princeton

university press ,2002 p.62 www.google .com serche book
)4( Ibidem
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يدل و يعـين    اليد وهذالتقاملدين ضمن نفس اضح للمجتمع ايوجد مفهوم وال"حيث. تمعاامل وحدود هذالنتمكن من حتديد مع
لتبـدو مثـل   ) ت اجلمعيا(جلمعوية اة احليالتفكري يف ا...ملدين ، اتمع ار اطإقية مهيكلة ومنظمة ضمن خالاأللتعددية التفكري يف ا
ت غـري  املنظـور او...يل وتعددي اليربلفتنة حول جمتمع مدين الار  قضية اأثاماوهذ. لتقليدية اادئهاحلكومية وذلك مبباة احليا

ري افكل تصور قيمي معي،اتتصورتعدارض وعليه يصبح لديناتتعاأن مل نقل إلقيم احيث ختتلف .)1("شالنقانية تعمق اعلم
ـ امكاإلصـرة حـول   املعات الفرضـي اعلى تقييم اعدناث سيساملفصل للترالعرض او".افيهأليت نشاثية الترالبيئة امرتبط ب ت ان

اناملدين  ليس ميـد اتمع ان ألدولة واملدين باتمع اقة ث عالالترالشكل طرح ااملدين وذاتمع االيت ينطوي عليهاطية الدميقرا
. )2(تهائم بذاطي قاط دميقرالنشمستقال

ءل عن مفهـوم  انتساملذهبية وهنالذي يرفض الفكر ااهذ.يلالليربالفكر املدين فكرة حديثة وترتبط باتمع ان فكرة ا
ن أعيـة بـل   اجتمااللقـيم  ايري واملعاطه بارتبغملدين اتمع ايفيد تطور مفهوم لقيم حيث الذي يقوم على اري املعياملدين اتمع ا

جمتمـع  أليملة الشامة العاة احلياسية حنو السيالنظرية اول من عرب عن توجه أأفالطونإن"فيد ريخ تالتاملدين عرب اتمع اسة ادر
ن نطـرح  أميكن اوهن)3("قي مشترك خالأس مشروع اسأطر جمتمع مدين منظم على اط قوة وخماقي وبذلك كشف بعض نقخالأ
لـيت تقـوم   النظرية اواألسساملهامعإلبرازت مستفيضة اساة لدرجال يف حاتزليت الاملدين وارية للمجتمع املعيااإلسالميةلنظرية ا

.املدينتمع الدين باالثاين عالقةحملور اوسنبني يف .اعليه
لديناملدين واتمع ا: انياث

حيث ربـط  صة من ادة ، خات حافت يثري خالاملعتقدالقيم واملدين باتمع املتمثل يف ربط اري واملعياملدين اتمع امفهوم إن 
ن أميكـن  البأنناامنانامإلدين املدين باتمع اقة عالاطرحناننأإالطنة ايل من حرية وتعددية وموالليربالفكر املدين باتمع افكرة 

عند لوقوفالعربية اد لبالاتمع يف الدولة واقة بني لعالاسة اتستلزم در"بللتطرق للدينامي دون سالإندرس جمتمع مدين يف جمتمع 
لصعوبة ان من أعية ،اجتمااللعلوم اصل يف احلالتقدم املوضوعية ،فقد تبني يف ضوء املنهجية واحيتني النازمة من لالات اولياألبعض 

لعمودي فحسب بـني  املستوى اوليس على (تمع اباقتهربة عالالدولة ومقاحد وموحد لفهم طبيعة ار مرجعي واطإد اعتمان امبك
لذي يـتحكم  اص اخلاافلكل دولة منطقه)...الغربية نفسهالدول افقي بني األملستوى الغربية بل حىت على ادول لالعربية والدول ا

ـ لعربيةادلبالاتمع يف الدولة باقة ربة عالايتعذر حني مقاهكذ.نتائجهاتمع ويرهن اباقتهيف عال ـ إو أوز اجت ـ اغف "ن ال مك
لفلسفية وااسسهأوإرساءلدولة اون تكصريورةيف "le religieuxلديينا
اتكبت سريوراليت والعلمنة ات ابالرغم من خطا،على الدولة وكنه وجودهامورفولوجيةلديين موجود يف ا. ةلقيميا

)1( Chambers,OPcit ,p.5
8. صامرجع سابق،رنربغ ، ا)2(
23. ص، نفسهاملرجع)3(
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.)1("لعربية اطق املناحلديثة يف بعض الدولة اء ادة بناعإ
ملدين يكـون  النسبة للمجتمع انه بالدولة فالتكلم عن اعند سالميةإلات النسبة للمجتمعالدين بال دور امهإاميكننن الاكإذا

ط تطوعي اك نشان هناكاذإشك فيه الامملتدين فمن اجلمعوي للمجتمع اط النشاميثل ملديناتمع ان أقوى من حيث ألدين ادور 
سـتكون  فإـا نية انساإلت اطاة للنشلنسبانه حىت باىل انشري ات كماطالنشاسد من تلك األحصة سيأخذلدين ان او خريي فأ
ب حيـث ميكـن   الثواجر واألنيل ائهاحيث يرجى من ورسالميةاإلت النسبة للمجتمعاصة بار ديين وخاطإنت يف اكاذإفضل أ

. خلريية اريع املشاح النجاقويافعاميثل داب ممالثواجر واأللك اجل نيل ذاله ونفسه من ان يضحي مبأللمسلم 
قصى االملغرب ال بامثبإعطاءواإلسالميةلعربية الدولة اصريورةلدين يف اعلى قوة وجود املغريب لكي امأحممدذاستاأليؤكد 

ـ  ار علـى  استعماالضاجهإللدولة حىت يف ذروة ازملديين مالال ضل املثاقصى على سبيل األملغرب اففي " ىل ايرمـز اهلويـة وم
ومـة  املقايديولوجيـة  أيف تعبئة اسعفهألذي از املهما" لوطنية السلطنة ا"لديين الوطنية وجدت يفان فكرة أملغربية بل الشخصية ا

يف رسم صورة الديين عنصر مفصلياادة غدالسياد استردار واستعماالحىت بعد خروج هنأل احلال وستقالااللبة باملطادة ارإوشحذ 
. مة للمجتمـع  العاة احليالدولة وار الديين يف مساذي كرس جوهرية لارخيي التاملعطى ان أجند .ملغربية التجربة ايف .جلديدة الدولة ا

سـية  السيات التنظيمان مصري افقد ك.السياسيلعمل ائرة ازمة لولوج داللاخل املداحد ا،فخلالايقبل الابتاف به ثاعتراالوحول 
ـ ار واسـتمر االعلى ان قدراديين لضملار باقراإلاعلى بعضهامان لزاكالتهميش ،كماو أء اقصاإللدين اليت توسلت حتييد ا ء البق

.)2("1959م ات عاخلمسيناخر اوأملغريب منذ الشيوعي احصل للحزب اكم
خرى ومتيزه األن ادياألختتلف عن بقية اإلسالميلدين ان طبيعة أىل انشري فإننالدين املدين باتمع اقة سة عالادرإطاريف 

ملدين يف جنـوب  اتمع ام وسالاإل"ملعنون باب الكتاوأبرزهات اسالدرالعديد من اكدته أاماطبيعة مدنية وهذانه ذامن حيث 
ـ ااملـدين يف هـذ  اتمع ام وسالاإلوج اتز"ن أىل احبه احيث يشري صاسيأشرق  Islam &Civil society in ب الكت

southeast Asia ملسلمني مـن  اجلمعوية بني اة احلياأمهيةىل اباإلضافةملدنية القيم ام بسالاإليؤكد على وعي  وفهم  صلة
يبـدو  أمهيةخطورة وواألكثر.دة ودقيقة ات فكرية جاملوضوع موضوع  حبث حتقيقاان يصبح هذأجيب .تمع اجل متدين كل ا
ـ ايف ايف وجهة نظر تكشف  دورمهاربان يتقأملدين جيب اتمع ام وسالاإلن االان ان هذأ جـل  امـن  ميكيـة الدينات العملي
حلديثة للدمقرطة يف جنـوب  ات اهاجتاالمل مهم يف امي كعسالإر على جمتمع مدين اصراإلدة ازي"نه جيب اويضيف .)3(لدمقرطة ا

جني احمتاننأابقاسابيناكمو.)4("مي كفجوة  سالاإلملدين اتمع امي وبقي سالاإلمل العاملدين يف اتمع امل يؤسس ... اسيأشرق 
مي سالاإلملدين اتمع ام باهتماالولعل لتعبري ان صح إمي سالأنظرية حول جمتمع مدين تأسيسة حىت نتمكن من ت عديداسالدر

.طية الدميقرام باهتماالوىل من أ
فق يف اقد تتوفإاقضة انت تبدو متناليت كاملختلفة واهيم املفالنظر يف كل ادة اعإىل ضرورة اسية السيات ادبياألوتشري 

لتفكري يف ادة اعإثة ،احلداولدينايفلتفكري ادةاعإ:لية التاهيم املفالنظر يف ادة اعإلبة يف املطايتجلى يف امانب وهذاوجلابعض 

147.ص2007ء انفي  شتاج13لعدد اسية السيالعربية للعلوم الة ا:الة اإلليكترونية"طنةاملوام والعال ااولة واتمع يف البالد العربية لداقة بني لعالا"،لكي احممد مأ)1(
147.ص،نفسهاملرجع)2(

)3(  Nakamira Mitsuo, Sharon Siddique ,Omar Farouk  bajunid : Islam &civil society in southeast Asia  conference
publication : international government  publication ,English (Singapore : institute  of southeast Asian studies ,2001)
p.1   this volume presents the results of this exploration based upon  resent  Muslim experiences www.google search
book .

)4( Ibid, p. 2
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لية الليربالتفكري يف ادة اعإ، public sphereم العال االتفكري يف ادة اعإملدين، اتمع الدين والتفكري يف ادة اعإنية، العلما
تمع اأسلمتلتفكري يف ادة اعإ،ثوليكية الكالتفكري يف ادة اعإم ، العال ااملدين واتمع ا،ملسلم التفكري يف  ادة اعإ،وقحلقاو
دراسةوأطولمشل اول أيعرض David herbert رتارباهدلدافيملدين اتمع الدين واب اوجند كت.مالعال ااملدين وا

ن ادياأللعشرين حيث دخلت القرن اخريين من األلعقدين ال مل وخالالعاعرب . ملديناجلديل للمجتمع اوم ملفهالدين واقة بني للعال
م العال ااىل التقليدية ودخوله ات املؤسسالدين من ان خروج إ..... دي ورمزي استطراتأثريكأنظمةم العال اانية يف اث
.)1(طية الدميقرادة من استفاالوإمكانيةطر من جهة املخامن ين  حيمل كالالعلما

ملدين من اتمع الدين وات متتحن اسابدر" م القيان الضرورة مبكانه من احظ ملدين نالاتمع الدين والنظر يف اإعادةإطاريف 
لدين امة على العار اصرإجيب جتريب ي أانياملسلمة يف بريطاواألقلياتلغربية  اوسالميةاإلت اتمعاسية  يف ات دراالل حخال

صبح ،أهري  اجلماعي وسيكولوجي ملختلف اجتماصبح مطلب أنه احلديثة ،من حيث ابعد اثة وماحلدالدين باعل ا،ملعرفة مدى تف
لكن .ت اراحلوات واشالنقالنظر وات ادل وجهاوتبالرأيمة للتعبري عن العات املنتديام وذلك يف العال االدين كقوة مؤثرة يف ا

لدين االيت خيلقهاملعقدة ات الوضعياب والدين كخطاميكية املترتبة على ديناصة واخلاالظروفلتركيز على اجيب خرىأمن جهة 
)2(.لتحديث امع 

سالميةاإلت اسة تمعامي ودرسالاإلر للدين انظاألملي توجهت العاالتجارةسبتمري وحتطيم برجي مركز 11ث  احدأبعد 
قض ،حيث جند ات متناتمعامي يف هذه سالاإلرع الشاج اميز"ن أىل ات اسالدرارت اشأقد ملسلمني والدين بسلوك اقة وعال

ندة امسسالميةاإللدول ان  أجند امي ، وهلذسالإره سلوك اعتبالتطرف وعدم اك من يندد ويرفض اجند هناتطرف ديين كم
سالميةاإللية اجلاإلبعادخرى متحمسني األلغربية ات اكومحلامريكية واألملتحدة ات ايلوالان إ.  بارهاإلضد اربتهايف حمألمريكا

نه قد مت اجند سالميةاإلدة العباوأماكنملسلمني اطنني املوات ات على ممتلكاهلجماعد ابيني وبعد  تصارهاإلمي من سالاإللدين او
.)3("صراملعامل العام يف العالدين التفكري يف ادة اعإملدين ولذلك جيب اتمع الدين واقة بني لعالادة تقييم اعإ

ملدين اتمع ام وسالاإلفق اىل مدى تواواإلسالميةلغربية ات اسالدرالعديد من  اوتشري 
The compatibility of Islam and civil society

تطرح معضلة كبرية اأان بيناسبق واكمفإالغربية اطية الدميقراسس أمن كأساسول األب البالعلمنة يف ااولناتناكم
ليته يف كل اره وفعاعتبانية امكإلديين ومدى البعد احول،م العال ااسي والسياتمع املدين واتمع ائم بني القازع التنامن حيث 

نب وقد اجلوامتعددة اأو أمل املعاضحة اري ونية غالعلمان أش النقاملوضوع ويعطيه حدة يف ايثري اوم،بقةالسات االال من اجم
اذإءل  املفكرين تساحد أو*نيةالعلمال لنظرية اشكاأللعديد من اف بوجود اعتراالجيب " بأنهسية على ذلك السيات ادبياألعربت 

)1(   Herbert , OPcit, conclusion  in back cover
)2(  Ibid, p.3
)3(  Ibidem

ملتمثلة يفانية والعلمات للنظرية ائل ومنظوراك بداوهن*
لديناقة حبيوية لتحديث بنفسه غري ذي عالاأناثبتوالذين امريكيني أء من قبل جمموعة سوسيولوجني انية جالعلماحلديث للنظرية التحدي ا:ينلعقالار اختياالنظرية -ا

ديةاملابعد افية  مالثقانظرية ا اليضأاثة ويطلق عليهاحلدابعد انظرية م-ب 
politicized of religiousC.F. :Herbert ,OP.cit ,p.40لدين اسي تسيس السيام سالاإلثة باحلدات اقصولية وعالاألء ابن
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)1(."ملستخدمة بشكل طليق ااألفكارخريطةق ولكن طالاإلتكن نظرية على ملا

نهاحيث ،وغريهمتباباوالدين من ال الكنيسة ورجاملسيحية وال جتربته مع لدين من خالاموقفه من بنالغرب ان اكاذإ
. ديرةاألملعروف حبل احلدث امن  يف الثالكنيسة  من قبل هنري ادرة ملكية  اىل مصالإلشارةاجنلتراستعمل فعل علمن يف اامأول"

سـي، فصـل بـني     السياملسـتوى  انية و علـى  اول للعلماألملعىن ايبقى اوهذج التاحل السلطة لصالكنيسة الة فقدت احلايف هذه 
القيصـرية ن  للسـلطة  الفقدااهذفعال.ألقسريملعىن الدينية بالسلطة ان النتيجة فقداب،لدولة اوسلطة ) لدينارجل (كلريوسياإل

التارخيي للمفهوم الغريب وهذا السياق)2(. "ف لعنائل ام وساستخدار احتكاملتمثل يف امة واأل-حلديث للدولة التعريف امتضمن يف 
مـن جهـة   من حيث صعوبة التمييز بني الدين والدولة يف الفكر اإلسـالمي  ،للعلمانية  طرح إشكال عميق يف املنظور اإلسالمي 

ملدين مبختلف اتمع اة قتطرح عالوهناك العديد من الدراسات اليت .من جهة ثانية اإلسالميةوكيفية إثبات الطبيعة املدنية للديانة 
لنقدية النظرية ار اطإة وذلك يف  اواملساسيكية ولكالالية اولليربواإلسالمملسيحية اليهودية والطبيعي وانون القاتمع كاهر يف الظوا

ـ المجتمع لكونفيشيوسية لاهيم املفاكسة واملعاسالميةاإللنظرة املدين كالبديلة للمجتمع اهيم املفاهي املدين وماللمجتمع  املدين كم
.األخالقيةليد التقامن حتول ام املدنية هي حزات اتمعان أت اسالدراتعترب بعض 

مة جمتمع مدين اقإيف افقته من عدمهامن معرفة مدى مولدين وتعريفه حىت نتمكن فعالاسة ابدرالعلمي يلزمنالبحث اإن
لـوظيفي  املعـىن  ا: ىل نـوعني  الدين ات ايقسم تعريف" scholasسفية، وسكوالاثقكأنظمةان مبدئيادياألوتعرف . حديث 

قصـص  (لدين من ايشمل اذاملتمثل يف ماين والثاملعىن اعية   واجتمااللألنظمةلنسبة اوبلألفرادلنسبة الدين باميثل اذامملتمثل يف او
ـ ات واعالرمزي للجماج اندملدين كوسيلة لالالوظيفية يرى املدرسة امي مرتبط باودورك,) خل ات واورموز ومؤسس ... ت اتمع

ـ االسة السيات اتمعايف اليوم حيث يسيطر عملياجة احلائدة عنالوظيفة زان هذه أصرين يعتربون املعاء العلمالعديد من او د اقتص
.)3(عية للدين  اجتماالمهيةاألتقليل من لاتفيد...نية  العلماطروحة أن او... نون القاو

لـذي وقفتـه   املوقـف  الغريب قد وقف نفـس  املدين اتمع اأنحظ نال،لغربيةاسية السيالألدبياتاتنءال قرمن خال
ر هي اعتبااللدين بعني اتأخذليت الاملدين اتمع ان نظرية أعترب اك من اقل حيث هنان بشدة ان كالدين والغربية من اطية الدميقرا

لتجربـة  املرتبطـة ب اسية والسيارخيية والتاته اله مربرابقاسابينالدين كمائي من اعدلاملوقف اان هذافاوعموم.ملةانظرية غري ك
لـدين   ااعلـى هـذ  اءابنااليت تقيم حياسالميةاإللشعوب اصة الشعوب وخاس لكل ار ومقان تكون معيأميكن ليت الالغربية وا

نية اسس علمأمي على سالأء جمتمع مدين يف جممع ان نتصور بنأميكنوعليه ال. كبريةوأولويةأمهيةتعطي للدين اإمي بل سالاإل
ـ   ابأهلموكلةسة امي حمل حبث ودرسالإء جمتمع مدين اغة مشروع بنالكن تبقى كيفية صي. سـة  السياء التخصـص مـن علم
ـ وأعـاد " ملدين لكن كل بطريقتـه اتمع اطون  عن فالأسفة بعد لفالاوقد تكلم كل  . .لشريعةاد واقتصاالع واجتماالو اتوم

. ملختلفـة  اخللـق  األنظمة، مبنية على منطق متميز اسياعة منظمة سيارسطو بوصفه مجأملدين لدى اتمع اء نظرية احيإكويين األ
ـ اإلة اللحياسياسأاشيئاسيار جمتمع مدين متشكل سياقية ، صخالاألنية انساإللشؤون الوحي مل يطمس حمتوى ام اداوم نية ، انس

ء البقاالن يكتب هلاليت تدور حول جمتمع مدين متشكل دينياهيم املفاولكن ...هللا ات اياغان ، وحمققانساإلبيعة معرب عن ط

)1(  Herbert  , OP.cit , 29
)2(  Ibidem
)3(  Ibid ,p.30
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.)1("لدنيوية ادة السياحب احدة هي سلطة صامللوك ،جمتمع مدين يتشكل بقوة واق وضغط اسواألتآكلم امأ..طويال
وريب حيـث  األتمـع  الـدين يف  اك من يؤكد وجود ان هنأوريب جند األتمع اقيم عليه ألذي اين العلمااألساسرغم 

املدين  ومبالنسبة للمجتمع ابمثاليةهرة الدين ظان أرغم رأييص ويف اخلال الدين ينتمي للمجالغربية  يعترب الدول امة يف ابصفة ع"
ـ ال اايف اعيد هيكلتهأحيث ) ت التجمعائس ،الكنا(لتطوعية ات اجلمعياقة ببعض ت عالالدينية ذات ارساملماغلب  ان أ م ، الع

ئس الكناكذلك . ملدنيةاة احلياصة  مثل اخلاة اللحي"  قيخالاأللدليل ا" ت التعليما"لبة بتزويد ائس مطالكناغلب اوة على ذلك عال
قـة  لنسـبة لعال انتيجة مهمـة ب ن نستخلص أميكن انهومن.)2("ملية  العاقية خالاألجل تطوير  ام من العاالرأيتتدخل يف افعلي

نه يلعب دور كبري إقعية فالواحية النالنظرية لكن من احية الناتمع من اي دور يف أيلعب ين الدلان ألدين من حيث ات باتمعا
يكيـة  مراألملتحدة ات ايلوالاعرفت مثال،جديدة ألصوليةء احيإوأورباملتحدة ات ايلوالافقد شهدت " .ن مل يكن مصرح به او

ت تلفزيون ضخمة اشبكافيهلألصولينيويتوفر لإلجنيللف مدرسة ومؤسسة أاملسيحية حيث يوجد فيهالألصوليةملحوظااطانش
الـرأي لكنيسة على اوأثرت،من التضابة انقابالباند احيث سالسوفييتد احتاالراياقبل اث بولونياحدأيف ابالبادور اونذكر هن.
لدول حتـت ذريعـة   ارض لبعض ام مسيحي معاعرأيليوم يف خلق ائس الكنادور .ايضأبة النقاندة هذه اته ملسوريب ودفعاألم العا

.)3("ن السودالكنيسة يف مشكل جنوب اتدخل ن مثالانساإلحقوق 
عية اجتماالت النظريام معظ"رغم هذه احلقائق الواقعية جند أن هناك حماوالت تنظريية حتاول إخفاء دور الدين حيث أن 

زل قوة العشرين لوحظ تنالقرن ايف ،األوربيةلدول ام نه يف معظأو...ثةاحلدانة سوف ختتفي حبلول الديان ألتنوير تقول املشتقة من ا
مـة  العالبيئـة  ايف مصر " ن ألدين حيث جند امتمسكة باأسالميةاإلت اتمعاحظ يف يالالكن م.)4(" لديناوشعبية و حضور 

ث احـد األلتلفزيـون  ويف  امج اديو ويف برالرات ويف انعالاإلت ويف ارياجلدات و اللوحات ويف اراشاإللدينية يف الرموز ارقة باغ
ـ .)5("ت حلفالالبسة أم ويف العاس اللباويف رع الشواصية البيع وعلى ناجل ات من الالكتب واغلفة أمة ويف العا ت مالاويف مع

عي اجلمالعمل ات احلديثة ونظرياسة السيات ان نظريا"ك  من يعترب ان هنأجند الدين وهلذالكل يتكلم بلغة اف.طنني املوات اباوخط
ـ اجربت جمتمعأنية العلمات اتوريالديكتا...ملة ات غري كاتعترب نظري) لدينا(م العالبعد اامهلت هذأليت بشكل منظم او علـى  ا
عي هـوديين  اجتمايءيعترب كل شصل األيف ،د احلاإلربوهم على جين ملإم االمن كل جموإلغائهلدين بصورة بسيطة التمسك با

وأصـبحوا لدينية ايفة  لوظامن العلمية حترروائف الوظاد واقتصاالسة والسياادفني وبعد ذلك تدرجييان مترايعترباملصطلحنيوكال
.)6("لدنيويةائص اخلصافأكثركثر اخذين ات منفصلة اناكي

ـ لوالامة ويف الغرب بصفة عاموجودة لدى اأحيث فحسب سالميةاإلت اتمعاة بلتدين غري مرتبطاهرة ان ظا ت اي
ر ادواتـؤدي  واألديـان صرة  معقدة املعات امة للمجتمعالعات االان اآلىل حد ا"نه اجند اصة ، وهلذامريكية بصفة خاألملتحدة ا

خـرية  األلة احلايف شكلت فعالايالقضالعديد من امة حول العات اراحلوايف مريكية األملتحدة ات ايواللايف ... امتعددة ضمنه
حبـث  ...لدين  الكل يتكلم بلغة افسة  جند املتنات اصواأليديولوجية لكن  على مستوى ومدى أو ألدين ليس كمؤسسة اسيطرة 

لـة  احلالغربيـة  ااوربأويف ...لقرن اامريكية يف هذاألملتحدة ات ايلوالاجع ملموس للدين يف اك ترانه ليس هنالطويل يبني املسح ا
لذين امعيني اجلالطلبة انسبة اويف تركي...اماضحة نوعالدين بصورة واجع امريكية حيث تراألملتحدة ات ايلوالاختتلف عن 

11. صمرجع سابق ،نربغ ، را)1(
)2( Genit, Genit steune brink and evert van des zeueerde  :Civil society ,Religion and the nation : Modernization in

intercultural  context : Russia ,Japan ,Turkey
edition :S.I.P    studies in international philosophy ,p. 260 www.google  searche book .com

218. بق ،صامرجع س، برشأ)3(
)4(  Herbert , OP.cit ,p.3
)5(  Ibidem.
)6(  Ibidem
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ملتوسـطة  اللطبقـة ب ام يقدم خطسالاإلو 1991يف % 75ىل ا1978يف 36رتفع من اجلحيم اء والسمايعتقدون ب
.)1(سة عمليةات يقدم طرق تطبيق سياالحلا، ويف بعض وأحالمهمهلم امأجل وضع املتعلمة منا

.لدولةاملدين وااتمع: ثالثا

ـ ار دراطإملدين يف اتمع امح ئص ومالاسة خصادراولواسفة قد تنلفالان اكوإذا ملـدين  اتمـع  ان استهم للمجتمع ف
ـ وأبرزهات الياشكاإللعديد من اسة حيث يطرح السياضيع علم اسية موضوع حديث من مواهرة سياكظ ـ امكاإلهـي  ام ت اني

ملـدين  اتمـع  الدولة ،  فهل يعترب اقته بلية عالاشكإملدين طرح اتمع ان بروز أاملدين؟ كماتمع االيت ينطوي عليهاطية الدميقرا
؟ اهلافسام منأللدولة مكمال

او مستقل عنـه ألدولة ان صيغ كمفهوم بديل عن أملدين اتمع اريخ ايف تدثمل حي"إن األدبيات السياسية تشري اىل أنه 
ركس جيعله مصـدر  الدولة وماء املدين هو مرحلة ضرورية يف بنالدولة وجمتمع هيجل احيد من " دي توكفل "ملدين عند  اتمع اف.

ملـدين  اتمـع  الدولة واملسيطرة وليست ات الطبقامع لفابتحالدولة هيمنتهالذي  تبىن فيه اء الفضامي  الدولة وجيعله جراقوة 
وخاصة بعد ايـار  .)2("اآلخرعن احدمهانفصمت عرى اليوم فقد اوأماخر اآليشكل احدمهان منطق أبل خرلآلحد الواامسبق

اصـة فيمـا يتعلـق    وخ.املعسكر الشرقي وبروز املعسكر الغريب الذي حاول نشر املذهب الليربايل وقيمه يف خمتلف دول العـامل 
. باستقاللية اتمع املدين ودوره املكمل للدولة الليربالية

ع اخلـد امـن  قبيـل   اأت ادبياألبعض تعتربهاالفصل بينهماقضية لكن.لدولةالدور ملدين مكمالاتمع انحقيقة إ
تلعـب هـذه   "ملتوحشـة حيـث   الدولـة  امـن  اذمالاماعاالن نعتربه كمجأل ميكن احواألسوأأدين يف ملاتمع البصري فا
متثل هذه الدولة وبقدر مات ات مؤسسارساء وممادألقصور يف انب از جوابرإيف احيويادور) ملدين اتمع ات امؤسس(تاملؤسسا
ـ ام وعلى العاالرأيعلى التأثريمتلك من نفوذ وقوة يف اسعة وماهريية واحل مجات مصاملؤسسا ـ ات وادالقي سـية  السيات املؤسس
ـ ان هذه أاملاطابة عليهالرقاح وصالاإليف حتريك جهود االفعالتنفيذية يكون دورهاو ء ادأليـة  اءة وفعاجلهود تستهدف رفع كف
.)3("حلكوميةات املؤسسا

ملـدين  اتمع ا"نألدولة؟ذلك اد وافراألته بصفته كوسيط بني االهي حدود جماللدولة فمملدين  مكمالاتمع ان اكاذإ
لدولة هـي  اف.)4("لدولة امل تفرض من قبل اسية مالسيات  الدرجاتب واملراو ألدولة احيترم حدود الافقيأغري حمدد جنده يءكش

اثنني يدخل  كل منهماالن أذ إمنفصالاالره جماعتبالدولة وتعريفه باملدين من اتمع اميكن جتريد وال" ملدين ،اتمع اليت تنظم ا

)1(  Herbert , OP.cit ,p.15
18.ص)2009وسة ،مركز احملر:هرةالقا(،طيالعاحلميد عبد اترمجة عبد ملدين اتمع ام اوهأتشاندهوك ،الري)2(
كلية اسية،قسم العلوم السياسية ،لسيالعلوم ايف هالة دكتورارس" ثة احلدالتقليدية واملتحدة بني العربية ات اراماإلسية يف دولة السيات املؤسساء اتيجية بناسترإ"د ،احلدامحد علي ا)3(

38.ص1991هرة القامعة اسية جالسيالعلوم اد واقتصاال
)4(  Genit, OP.cit , p. 262
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لعكس صحيح الدولة واملدين دون نظرية عن اتمع ان منتلك نظرية مقنعة عن أاميكننفالاوهلذ. ..مسة اخر بطرق حاآليف تكوين
")1(

ـ أن يعـين  افهذابق بينهماك تطايكن هنملاذإنه اىل انشري احد وهناولدولة ليس شيءاملدين واتمع اإنحقيقة  ك اهن
ـ االيت تقدمهاهيم املفانون يف حتدي القاحلق مبوجب املدين اتمع اعلني يف اللفلطبعاب"د اوليس تضابينهمنفصالا هـو  الدولة عم

ـ  اسـتخد اسي وميكنهم السيانونية للفعل القاحلدود اذلك بطرق تقع ضمن ان يفعلوأبشرط اسيامسموح به سي زة ام طـرق جم
املسلم امور األمن ات  وهذاملسريات  واجاحتجاالهريي واجلمالتحرك اوواإلضراباتنونية القاوى الدعاج مثل حتريك احتجلال

ـ اتمع اغىن عنه من شروط سي الاسأليت هي شرط الية الليرباطية الدميقراي صورة من صور أمبوجب  يسـتطيع  الاملدين لكن م
ليت ترسم الدولة هي ان د الاس تضل وليستقالاك اهن.لدولة ااتسمح لدولة بطرق الام به هو حتدي القياعيون اجتماالعلون الفا

.)2(بأدوارهم اجة للدولة للقياملدين يف حاتمع ان املدين واتمع احدود 
سلسلة ضخمة من بدأتلعشرين ، القرن ات من انينالثمامطلع عقد "  ذ إن النظرة التارخيية للمجتمع املدين تفيد أنه من

. لشـرقية  ااوربأن اسي يف بلدالسياط ات حرة للنشاحاع مسانتزاعية باجتماالت احلركاوملستقلة ، ات ابالنقاملدنية ، وات املنتديا
ليـة يف  الليرباسـية  السيالنظرة اىل اة احليادت اع1989ويف ...لدولة املدين ضد اتمع اضة انتفات عن احلركادة هذه اوحتدث ق

ن أجئ املفاباألمرلطفيلية ومل يكن اطية البريوقرام من تدخل العاط النشاصة واخلاة احليانون دول حتمي القاابدول حيكمهالبتهامط
مريكيـون بلغـة   األن يعـرب عنـه   احملدودة ،والدولة احلد من سلطة اس اسأملدين على اتمع الشرقيون مفهوم اوربيون األيصوغ 

لدسـتورية ويعـين يف   اجلمهورية الرتعة ا،ن معنياملدين يعين ، يف مكاتمع ان اكفإذالوسيطة ، ات التنظيماتوكفيلية جديدة عن 
ىل الفكريني يسـعى  التوجهني ان كالادل فاملتباون التعامن والتضايري غري رمسية من املدعومة مبعاحمللية التطوعية الروح اخر آن امك

.)3(" لدولة  اء تدخل الذي حيد من غلواطي الدميقراحلر اللفعل اناملدين بوصفه ميداتمع اىل ان ينظر أ
ملـدين  اتمـع  اقة بني لعالاك من يعترب  افهنوألكادمييةلعلمية اط اوساأليف اكبريملدين جدالاتمع الدولة باقة تثري عال

ـ اليت تات وافمن خالابينهماميوجدارغم ماونية بينهماملية تعاقة  تكلعالايتصور وآخرفسية ارع وتناقة  تصلدولة عالاو ارة م
ـ اوملاقة بينهملعالاوتوتر املدين وتبعيته هلالدولة للمجتمع اق اختراىل ات اسالدرارت اشأطح  وقد لساتطفو على  ـ االن اك ه اجت

ـ إتستوجبه مـن  اتمع وماطية يف الدميقرادة العمل على سيال مة من خالاتمعي بصفة عالنسق احتسني ليوم هوائد السا ح افس
ـ اىل جنـب مـع   ااحلكومية للعمل جنبات غري املؤسسام امألفرصة احة اتإل لشعبية وذلك من خالاركة ال للمشاا ت املؤسس
حلكومية وذلك يف  كل من اته غري املدين ومؤسساتمع احلكومية وااالدولة ومؤسساقة بني لعالاسة ادرأالزمن من احلكومية كا
لغربية الفكرية املنظومة اوسالميةاإللفكرية املنظومة ا

ون بل التعاو أفس التناامإمن مشهدين احدامتثل والوإاغ امن فرتأيتلدولة مل ابملدين اتمع اقة ن عالأكد قع يؤالواو
لدولة مرتبطـة  املدين واتمع اون بني التعافس والتنابني التأرجحيتمثل يف الثاثاقع مشهدالوالعكس من ذلك فهي  يف اعلى اا
ليت تتمثـل يف طبيعـة   ارخيية التاقة بينهم ختضع للخصوصية لعالان أي أن معني ان معني ويف زمامكئدة يفالسارخيية التالظروف اب

62.تشاندهوك ،مرجع سابق ،ص)1(
64.املرجع نفسه، ص)2(
)8_  7.(ص. صمرجع سابق ، رنربغ ،ا)3(

.لغريباسي السيالفكر ام من مسرية ائة عالفني ومخسمال ملدين خالاتمع ات انظرياليت صيغت النظري للطريقة اسي والسيارخيي والتالتطور اب الكتاايدرس هذ
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لية ادة فعاعد على زيالدولة قد يساقته بملدين وعالاتمع اسة ام بدراهتماالن او.ملدين اتمع اكمة وطبيعة احلالنخبة ام  وهوية النظا
تمع الدولة وازنة بني اطية متوات دميقراقسية يف ضل عالالسياركة املشاحة امسعلى توسيععد ايساون ممالتعاتعزيز قة ولعالاتلك 

ملدين ا
ـ احتوال ستقالاالة اولت غداليت حاااه جمتمعاجتواإلسالميةلعربيةالسلبية للدول ارخيية التالتجربة ان إ ـ  ائه ل اوحتديـد جم

ء جمتمع مـدين عـريب   اعلى بنانعكس ذلك سلبا،حيث لتشييد اء والبناوض معركةخلمن التضالوحدة واجل حتقيق امن احركته
ل وبسبب ستقالاالغداةاأاتمع عموماملدين  واتمع اباقتهلغربية يف عالالدول اعن واإلسالمية لعربية الدول امييز اومقوي ،
ـ السيام النظال وطبيعة ستقالاالولة بعد لداك فرصة للتفكري حول طبيعة ال فقط مل يكن هنستقالااللنخب على اتركيز  هي اسي وم
قـة بـني   لعالاهي حدود اوم؟ملديناتمع الدين باقة هي عالاوم؟لدينالدولة باقة هي عالاوم؟تمع الدولة واقة بني لعالاحدود 

ـ انخب حول طبيعـة  لاق بني اتفاك افلم يكن هن"سئلة األىل غري ذلك من ا؟للمجتمع ار تنظيمهماطإلدولة يف الدين وا ي أم النظ
د تتعذر معه مـيال العريب،ممال ااتمع يف الدولة واقة لعالاماملنطق ظل نظاان هذأل احلاواوهلاوتدارستهايرتبط مبمالسلطة وما

)1(."ك ملشترالعيش الفرص يف افؤ امن تكاملة تضمن للجميع قدراطنة كاموانبثاقول ويتيح التداش والنقال عمومي يسمح باجم

ـ اتكلس يف العريب ترتب عليهاتمع الدولة والغري طبيعية بني اقة لعالان ألكي على احممد مأذ استاألكد أقد  سـي  السيال ا
صل الدولة كل مفاكتسحت افقد Etatisation de la soceiteتمع اىل دولنة ااحثيثاك سعيان هنأ" عي حيث اجتماالو
ـ ال عمومي وعدم ايفسر عدم تكوين جماماوهذالدولة وهيمنتهات اقاخترال اعته حيافقدته منأتمع وا ـ ال شـروط  اكتم ق انبث
تمع حيفظ للدولـة  الدولة واعي جديد بني اجتماغة عقد ان صيالضرورة مبكانه من العريب وعليه يبدو ال ااملة يف الكاطنة املوا

ـ العربية موالدولة ال ستقالاغداةطي اب مشروع دميقراففي ضل غي...تهاله بذستقالاويضمن  للمجتمع ارهاستمراواوجوده اكب
لعربيـة لترسـيخ   اد لبالاسبقية يف األل،حيث ضلت ستقالااللوطين بعد اء البناةدينامكيل دون احأالدولة  مماء العملية بناومؤ طر

)2("طيةالدميقراالنظر عن طبيعتهاجلديدة بغض الدولة ا

لقهريـة  السلطة انتيجة Espace publiqueلعمومي ال اام اضعف قون أىل  اسية اسيلات ادبياألبعض شريت
ل عمومي يف ات تشكل جمايالة عن بدات داك مؤشران هنأبيد دولنتهوتر للمجتمع املتواع اخضاإلحلديثة وبسبب العربية اللدولة 

ول التداحلر واش النقاحييل Jurgen Habermasس ابرمالعمومي حبسب يورغن هال اان اكفإذا.لعريب اسي السياء الفضا
ن ذلـك  أئرته ويبدوام وتوسيع دالعال اامفهوم بتأصيليسمح اسية مبالسياة احلياتطوير أمهيةباميامتنان مثة وعياف فختالاالو

اسية وتعميـق دمقرطتـه  السياب احزاألوإعادة بناء اإلصالحيإلجتاهات النخب ذاه تقوية دور اجتاجلهود يف اتفت اتكاذإممكن 
ملنـوط  الدور ام بالقيالدولة والعريب من هيمنة املدين اتمع احترر واسترجاع مكانتها ىلاخري األيؤدي يف اممابينهاخلية يف مالدا

.تمع اةدميقراطيه ابه جت
ئية ات بنمني يف ضل حتوالأية على حد تعبري مسري رخياكتسب خصوصية تانه مفهوم غريب حيث املدين اتمع ايبقى مفهوم اوعموم

ـ النصف الغرب يف االيت يشهدهات لتحوالالغربية وهو مرتبط بالتجربة اق بالتصاالملفهوم شديد اارخيية معينة فهذات ين للقـرن  الث
.م ائف وجمتمع مدين حر وسالوظالب حبكومة حمدودة اك من يطامن عشر وهنالثا

ثة احلداملدين واتمع ا:رابعا
لتصنيع يولد جمموعة جديدة ان ابMorseو Modelskiذ يعتقد كل من إ" لتصنيع اعة والصناثة باحلداترتبط 

عـل طبيعـة   اوبشكل فايضألتصنيع يغري اعية واجتماالة وقتصادياالسية والسيات العمليات ويغري اتمعات بني االتصاالمن امامت
ملتمثـل يف  القدمي النموذج ار اندثااقب وينتج عن هذالعواعلى الوقت نفسه سيطراويضعف يف ااق مسؤوليالدولة ويوسع نطا

148.   مالكي، مرجع سابق ،ص)1(
149.، صنفسهاملرجع)2(
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عن مـدى  للتساؤله تالدولة ذان اخيضع كياكمافهاهدألتحقيق ادهاندأوض مع ان تتفألدول اعلى اماويصبح لز...لقوةاسة اس
ء تغري السبب ورانت اكومن ورائها الصناعة ثة احلداأناملقصود هناو.)1("اآلخرين عبني لالاده من اندأجه او مصريه حني يوأقوته 

للدولة وهـو  كأندادملدين اتمع اأخرى كالشركات والنقابات و صر التعبري من جهة وظهور عنان صح إوإضعافهالدولة اطبيعة 
. لسلطةائر ايعرب عليه بضرام

اج هلاكنتاة وصعوبتهاحلياعية وتعقد الصنالثورة ا" ن ات باملؤسساية طاىل دميقراد افراألطية التحول من دميقراايفسر هذ
د يف افـر األصبحت حتل حمل أليت ات املنظمات والتجمعاىل ام اهتماالشرة وتوجيه املباسية السياهلموم اد عن افراألم اهتماىل حتول ا

لفئـة  اليـة  ام قـدرة وفع امألبطل الفرد اقدرت رتاوتو) د افراألسة اسي( حمل) تاعاجلماسة اس(تمع فحلت اليب احتريك دو
.)2("ملدين اتمع ات اطية وكل مؤسسالبريوقراحلزب واملؤسسة واو

لتحديث علىاملدين واتمع الربط بني فكرة اويتم " لتحديثاو أثة انه مشروع للحداملدين من حيث اينظر للمجتمع اكم
لفرديـة  الرتعـة  ايل والليرباه اجتتطور لالاأملدين يفترض اتمع ان فكرة ال) لتحديثا(يناللثامؤشر)ملدين اتمع ا(ول األر اعتبا

سـئلة  األوهذه سالميةاإلت اتمعاملوجودة لدى الدين القومية وفكرة الوطنية وافق مع ان لكن هل كل منهم  يتوانساإلوحلقوق 
فـق  التواملعرفة مـدى  سالميةاإلت اتمعاطهم على اسقإولة الغربنة وحمالتحديث واملدين واتمع الربط بني امت . ح احلإكثر األ
ـ  ات وحدود انيامكإلضوء على اىل تسليط ايدعو امماوهذ. ف بينهم ختالاالو ـ ارج التحـديث خ لقـد  و.)3("األوريبقايلس
ـ امج رابرنعن طريق تطبيق إاليتم السالميةاإلت اتمعالتحديث يف ان إ:  ceylanن ستخلص سالا" ) رجعـي ( يل اديك

ـ اقألـيت  انية العلمارغم ...حلديثةالدول اسست يف تأليت ات املؤسسازي مع التوالدينية بات املؤسسالدولة واحيث  مصـطفى  امه
ـ ازانه ماإالسالميةاإلت اتمعايف بنظرائهم رنة امقاقد جنحوانوالتركية كاجلمهورية ان ومؤسسي او.وتركياتورك يف اتأ كال هن

ت ظهرت كنتيجة  اصعوبانياث. نيةالعلماوم الذي يقام سالاإلمرتبطة بطبيعة اياية ظهور  قضابد.الدين يف تركيالدولة واع بني اصر
.)4("لتركية  احلكومة انية من قبل العلماتأسيست اتيجياسترال

ـ أعية يف الصناثورة لاءت مع اثة جاحلدان أس اسأعلى ،لغربنة التحديث واخل وعدم متييز بني اك تداهن لقـرن  ايف اورب
لبشرية قيم اعرفت اهلعية ومن خالاجتماالة وقتصادياالسية والسيات االالت مجيع اثورة فكرية طاوربأحيث عرفت ،17و16
طق املناملختلف معمرانفسهعتربالذي احلديث اوريب األر استعماالر اطإصة يف اوخ،لتحديثاثة واحلدارية جديدة عرفت باحض

لغربنة لدى بعض اثة واحلدالربط بني ال يف اشكإك امل يكن هنوإذا.لغربنة التحديث والربط بني امت اومن هن،مل العاملستعمرة يف ا
هو موجـود لـدى   اقضة مع مارية خمتلفة ومتناحيث جند قيم فكرية حضسالميةاإلت اتمعامر خمتلف لدى األجند .ت اتمعا
يف بعـض  .لذي يعترب غربنة اره حتديث اعتباملدين باتمع ابسالميةاإلت اتمعاقة ل من حيث عالاشكاإلح يطراومن هن.لغربا

ميكن الفإالتحديث اترفض السالميةاإلت اتمعانت اكإذاف). اتمع املدين (بني الغربنة والتحديث لفصلامل يتم الدراسات 
فق ان تتوأميكن سالميةاإلت اتمعان أن نقول ألتحديث فهل ميكن الغربنة هي انت اكاوإذلغربنة ان تقبل أل احواألل من احبأي
.؟اوربيأاوريب لكن هل هو جوهريأصل  ألتحديث بديهي هو من ان مشروع اكوإذا لغربنة؟امع 

)15-14(.ص.ص)2004مركز اخلليج لألحباث ،: ملتحدة العربية ات اراماإل(، ترمجة مركز اخلليج لألحباثمليةالعاسة السياعوملة ،ستيف مسيثجون بيليس و)1(
262.بق ، صاسمرجع برش ،أ)2(

)3( Genit, OP.cit , p. 259
)4( Ibid ,p .XIV

-Yasin Ceylan: (Middle East technical University. Ankar): ceylan concludes that the modernization of Muslim
societies can only be achieved through the application of a radical program  whereby state and religious institutions
parallel to those in the modern states are  established www.google  searche book .com
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ـ ان هنأيؤكد قع الوان ألغربية من حيث ارة احلضامرتبط بائمالتحديث ليس دان أاليه هنإرة اشاإلجتدر اوم رب اك جت
ـ او واألديـان ت العرقيال حية لدول متعددة امثأاوتركيان وروسياباليا"لغربية فمثالارة احلضات صلة باحتديثية غري ذ ت اخللفي

ومما يزيد ويعمق الفجـوة بـني   لغربية  الدول امن قبل ام مل يستعمروألتحديث ،رغم ار اطإعدت وظهرت يف اليت تصافية الثقا
ويف هـذا اإلطـار أكـد مايكـل     .لوطنية ام وهو يتهم افالدول لثقان ايدل ويعين فقداعتبار أن التحديثلتحديثام واإلسال

ـ األمرن اكوإذا)1("قومية كإستراتيجية سياسية تناقض اتمع املدين لأن أMachiel Karskensكارسكانس اكذلك فم
."مية؟سالاإلت اتمعالتحديث يف اهو مصري عملية 

لتحتية  البنية ا" ن ألعلمنة حيث التحديث هو قلب نظرية  ان أر اعتبالتحديث هو اف مع ع وخالالدين يف صراجيعل اومم
ـ االحيـول  اوهذ... عية للدين ، اجتماالمهيةاألجع ارتىل هبوط والبعيد املدى اتؤدي وتقود على  ـ  م إىلاهتم ت امسـتوى عملي

ية الدولة نقص بدالدين يف اتأثريسة  السياويف ...الثقايفملستوى او. عاجتماالسة والسياد واتصقاالخلية للتشغيل يف الدات اقلعالا
نيـة هـذه   العلماتري الدسالعديد من اسع عشر حيث التامن عشر والثالقرن اخر اوأمة يف األلدولة ات مث عرب تكوين احصالاإلعرب 

ن عي ألاجتمااللتربوي واتأثريهلدين فقد العشرين حيث القرن اسع عشر واتلالقرن التعمري مث عرب التصنيع  والتقت مع ات التغريا
.)2(ئفالوظام بتلك القيااتقهاخذت على عألوطنية اهية الرفادولة 

فـق  اقـة تو ئص عديدة للتحديث جتعله يف عالاك خصاهنقصائية واملعادية للدين نشري اىل أن وبعيدا عن األطروحات اإل
:تمثلة يف ملالدين واف مع ختالاو
social differntationعياجتماالضل التفايز والتماجلوهرية للتحديث هي اصية اخلا-"
societalizationري احلضاعي اجتماالنب اجلانية وهي متثل العلمانية للتحديث مرتبطة بالثاصية اخلا-
.)Rationalization)3نية لعقالاودة اشلثة للتحديث هي  الرالثاصية اخل-

فق بـني  التواء اجل بناملدين من اتمع التفكري يف ادة اعك دعوة إلان هنألنظرية جند ات افخلالالفكرية وات اشالنقاهذه إطارويف
.مالعال ااملدين واتمع الدين وات لكل من احيلصالال اتية وحتديد دور وجماحليات االاخمتلف 

طية الدميقراملدين باتمع اقة عال: امساخ
يسمى اقع ليحل حمله مالوارض ان مل يكن له تطبيق يف املفهوم قد تغري واالشعب لكن هذالشعب باحكم بأاطية الدميقراتعرف 
ب اوبريطو وهم كتاكس فيرب وميشلز وموسكات مابانت كتاوقد ك"لشعبية اطية الدميقرات لتكون كبديل عن املؤسساطية ابدميقر
بـل  ... لشـعب  الشـعب ب اطية مل تعد حكم الدميقراف... طية الدميقراصرة حول ات معاغات لصياصارهإجمرد –لنخبة انظرية 

ـ الشعبية فهي تقتصر يف حـق  اسية السياركة املشاامأ... حلر للنخب اح بتكوين السماهو اصبحت مهمتهأ ـ اهري يف اجلم ر اختي
يرجع و. لفعليةاسية السياركة املشاتتم اهلليت من خالاين وملداتمع ات اتتوىل تكوين مؤسساليتلنخب اهذه .)4(" فضل األلنخب ا

شرة اسة مبالسيام باهتماالطن من اىل حتول ملوالك ادى ذأة حيث امن تعقد للحياترتب عليهاعية ومالصنالثورة اىل التحول ااهذ
لربع اكس فيرب يف اليه مإر اشأاماوهذ. "انن بياسبق وافه كماهدألية لتحقيق اكثر فعأملدين كبديل اتمع امبنظماتم اهتمالاىل ا

لشعب يف عمليـة  اي ممثلي أن الربملاأمهيةخبة قوض من الناهليئة اق اع نطاتساحلزبية وان تطور أحظ لقرن حيث الااول من هذاأل
ـ ان أىل ادى ألـذي امـر  األلوطنية اسة السياعة ارسون صناخرين ميآعلني اعل ضمن فاصبح جمرد فأن الربملار ، فالقراذ اختا م النظ

)1( Genit, OP.cit. , p. 259
)2(  Herbert  , OP.cit ,p.35
)3( Ibid, p.p.   ( 36 – 40)

263. بق ،صامرجع س،برشأ)4(
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ـ   آهو معين بتوفري املشعبية بقدراركة املشامبدى اصبح غري مقيد كثريأعي الصناالرأمسايلطي الدميقرا الية سـليمة ومتفـق عليه
.)1("دة بشكل دوري القار اختيال

ـ  األاسة هذاملدين مت دراتمع ات اطية ومؤسسالدميقرالوثيقة بني اقة للعالانظر لتحـول  اخل ان مـد خري  كمـدخل م
ت ابالنقالدينية ، ات املؤسساملتمثلة يفاملدين و اتمع ات اطي حيث  تعترب منظمالدميقرالتحول ات او نظرية من نظريأطي الدميقرا
ـ االشـد  املرتبطـة  اايالقضابرز اهم وأت من امللتقياكز واملرات واجلمعيا،سية السياواألحزابحل املصات اعالية ،مجالعما ط ارتب
و أطية الدميقرار استمراملوضوعي لوجود وامل اعلاوهي بذلك تصبح ،ت اتمعاع من ي جمتمأطي يف الدميقرالتطور اطية وبالدميقراب

: *لعـريب اح صـال اإلمرصـد  "ب اسة يف كتاطية درالدميقراملدين باتمع اقة ليت تبني عالات اسالدرابرز اومن .ااوغيالضعفه
ول ألـث يف  الثالعريب اح صالاإلسكندرية ووزع يف مؤمتر اإللعريب مبكتبة اح صالاإلصدره مرصد ألذي ات املؤشرات والياشكاإل
لتحـول  الكيفية لتقييم عمليـة  الكمية وات املؤشراملهتمني بالعرب احثني البالكل ارئيسيانه يعترب  مرجعاحيث 2006رس ام
.ملديناتمع ات ات مؤسساطي وتطورالدميقرا

ـ اليت تعرف بامل والعااليت عرفهاطية الدميقرات لتحوالار اطإملدين يفاتمع اىل اسية السيات ادبيألاتشري بعض  ت املوج
ـ اهو اكم...عية اجتماالت املؤسسات واملنظماتلك الرئيسيون فيهاعلون الفان اليت كاو"نتيجنت  الدى ه لـيت  اال يف بولنـد احل

يرأسـها سفرت عن تشكيل حكومة مل أليت اج احتجاالت املية حركالعامن ابة تضاقثوليكية ونالكايسة لكناكل من اتزعمت فيه
.ملديناتمع اسية بصحوة السيات ادبياأليعرب عليه يف اماوهذ.)2(1998م اشيوعي وذلك ع
ـ اد علـى  افراأليتدرب مفيهطية حيث الدميقرايني املدين هم شراتمع ات امنظمأناعتبارعلى  لعمـل  اركة يف املش

ويعترب وجود .اد لوجودهامتدااوجعلهائهاحتواو أملدين اتمع ات التسلطية حتد من توسع منظمانظمة األن أسي  ولذلك جند السيا
ت املؤسساوأداءطية الدميقراح النجاومهمازمالاعلية شرطالفاءة والكفاليت تتسم بالوسيطة والتطوعية و ات التنظيمات واملؤسسا
ـ و، لشرعية احتققت الشعبية كلماركة املشاتزايدتالشعبية وكلماركة املشات املؤسساتكفل هذه ذ إ.سيةالسيا ت اتضمن منظم
لتحـول  اجـع  عـن   الترالعـدم  اناتشكل ضماطية كمالدميقرات ارساملماهم أليت هي اسية  السياركة املشاملدين تفعيل اتمع ا
نـه شـرط   املدين علـى  النظر للمجتمع اميكن اوهلذ،تمعاعلى الدولة وسيطرام قوة امأاولو ضعيفازناطي وتشكل توالدميقرا

ملـدين  اتمـع  ان أل كيف يفترض  السؤاطية يبقى املدين للدميقراتمع اأمهيةر باقرإ"وإذا كان هناك .طيةالدميقراح احيوي لنج

263. ، صبقامرجع س،برشأ)1(
ط امناألس كل منط من ات كمية وكيفية لقياك مؤشرايف وهناعي وثقاجتمادي واقتصاسي اسي:ح صالط لإلامنأك اهنحيث يشري اىل أن *

: لعريب املدين اتمع ا" ن املرصد بعنواب استه يف كتادرءت العريب وجاح صالاإلملدين يف مرصد اتمع املسؤول عن اسية والسيالعلوم اب خبري الوهامين عبد أذ استاألوقد أكد 
ت رئيسية الياشكإث ل ثالاااحيدد يف هذالعامة وإشكاليات الفاعلية وهو ت السما

ملدين اتمع ات ايف ملؤسسالثقاعي واجتماالواالقتصاديم اسهاإلس حجم اتتعلق بصعوبة قي: وىل األلية اشكاإل-1
ملزيد من اء اضفإهم بذلك يف اتمع ، لتسالتوزيع يف اركة واملشالعملييت ائي ودعمهالرعاخلدمي وااردهالدولة وموات ات يف تعظيم قدراملنظمانية تتعلق بدور الثالية اشكاإلو-2
سي السيام النظالشرعية على ا

لعريب نتيجة املدين اتمع اشة اهشابرزهأئج واهلية من نتاألت املنظماه احلكومية جتايكلي هلالوظيفي والدمج ات اسافرزته سيأاخرية فهي تتعلق مباأللثة والثالية اشكاإلامأ-3
ليت تستند العريب واطي الدميقرالتحول اعد مع تعميق عملية ايتصاملدين بداتمع ات ان دور مؤسسألقول انه ميكن ات ،غري املؤسسانشطة ألدول على االيت تفرضهالعديدة اللقيود 

رج اخلاخل وضغوط الدالب امط: حني اىل جناقع الوايف 
ملستقبلي املدين اتمع ات ام دور مؤسساظيوحي بتعاإلسالمية ت اتمعاسية يف السيانظمة طي لألالدميقراح انفتاالن ويف األخري يؤكد أ

. ص.ص)2007ب ،امة للكتالعاملصرية اهليئة ا"سرة األمكتبة : مصر (ب اتفكيك للخطزمة  وحتليل لال: ت افالثقار اطية وحوالدميقرالسيد يسني ،ا:ملزيد من املعلومات انظر 
)88-91(

74. ص،بقان،مرجع سالرمحاعبد )2(
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طية لكن مل حتلـل تلـك   املدين يتضمن ضغوط دميقراتمع انأطة ان يعرب ببساحياألغلب ايف ...لدمقرطة اجل امن تأثرياتهينتج 
.)1(ن تفحص تلكاملدين النقدية للمجتمع النظرية اؤل ولذلك يتطلب من اطية ومل تكن حمل تسالدميقراملدين واتمع ابطة بني الرا

عـرب  قتصادياالسي والسيار القراسية يف السياركة املشال طية من خالالدميقرالتنمية ويف املدين يف اتمع اويتجلى دور 
ملـدين  اللمجتمـع  قتصاديااللدور ان اخل فا...اإلعالمو ت اجلمعيام والعاالرأيشر املباوغري ) نالربملا(شرة املبالشرعية ات القنوا

ـ اشـر عـرب  اوغري مبات وغريهاداحتاالت وابالنقاشرة عرب اللدولة مبقتصادياالر القرالشعبية يف اركة املشايتمثل يف  ت  اجلمعي
. تابالنقالفة مع املتحابط الرواوواألحزاب

لكن حىت يف . سيالسياادورهإلبرازجة ايف حالسنفإنناملدين اتمع ات امنظمكأحدسية السياب احزاألاعتربنااموإذا
ل خمتلـف  سية من خـال السياة احلياملدين دور يف ان للمجتمع اف،ملدين اتمع اصر اسية ضمن عنالسياب احزاألر اعتبالة عدم اح

ـ اسية يف تطبيق برالسيالألحزابانداعن مسفضال،سيةالسياركة املشاسية والسيالتعبئة اهم يف اليت قد تساو،تهامنظم ... اجمه
هـذه  لبعض رفضالكن .سي السيار القرات يف اجلمعياركة امشعن طريق سة السيايف اتمع املدين بإدخاللب اك من يطاوهن

ب احـز األودعـم   بتأييدئد وتكتفي الزاسالتسيين تبتعد عن أبد فهي ال،صلية األافهاهدأت عن اجلمعيان ذلك حييل اللفكرة،ا
ع الصـر ات لتنظيم اقنواكثر من كوأعي اجتماالج اندمة لالادأاوينسجم ذلك مع كواليه قدرإتصل الان  لتحقيق مالربملاو
ـ النقاسة والسياب يف احزاأليل ضرورة ختصيص التالتخصص وبام احتراحسن األنه من احل فاملصاخل التداونظر،سي السيا ت يف اب

ملـدين  اتمـع  ان أقع يبني الوان أاكم.بتخصصهام كل منهالتزاعية وضرورة اجتماالخلريية وات اخلدمات يف اجلمعياو،د اقتصاال
ـ إنهل فاىل جمتمع مدين فعااد ليت تستناطية الدميقران اطي وام دميقرالقوي يكون يف نظا ـ اايضمن هل ء وحيـول دون ظهـور   البق
نوين  كتـدخل  اهو قامامنه،لقيودالعديد من املدين حتكمه اسي للمجتمع السيالدور ان أىل ارة اشاإلوجتدر .  ملتطرفة ات اعاجلما
حلـد  اىل ادى أامم،لرمسية ات املؤسساحل ازه لصاحنياو،مة شديدةات بصراجلمعياعلى بة ارقوسن قوانني للتنظيمالملشرع يف عملية ا

.أخرىحية السرية من نات اجلمعيار انتشاىل او ،حيةاملدين من ناتمع الية امن فع

)1(  Herbert, OP.cit , p.  61
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)س هوبز وجون لوكاتوم(سي  السيالغريب للمجتمع التصور ا: ين الثاملبحث ا

ي من احلالـة البدويـة   أاسية يعات البشرية من احلالة الطبيعية للحالة السكانت هناك حماوالت عديدة لتفسري تطور اتملقد 
،و أصبح هناك جمتمع متمدن يعيش يف املدن يف ظل سلطة سياسية وتقاليد مدنية حضرية متيزه عن حالة الطبيعة الـيت  ةللحالة املدني

ملدنية مـع  ات مسيحية للقضية اك تصورات هننا،وقد كبأخرىوأبصورة وأرسطوطون فالأ"ليه إتطرق حيثكان يعيش فيها ،
نط اس هوبز وجون لوك ومع كاصرة مع توماملعاثة واحلداكثر يف مرحلة أفلي وبرزة الفن وميكياكويين ولوثر وكاالتوموغستني وأ

ملدين اد للمجتمع اك نقان هناكاوكشوت كمافظ مع بريك وتوكفيل واحملاالرأين ارت مل وجون ريلز وكاوهيجل وجون ستيو
فكـرين لكـن   ملالعديد من اسة من قبل احبث ودرن حملانه كاوعليه ف.)1(خرى أركس من جهة وفردريك نيتشه من جهة امع م

لعقد ار نظرية اطإيف "اتمع السياسي "ملدينالغريب للمجتمع اس هوبز وجون لوك كممثلني للتصور اء به توماجامبأهمسنكتفي 
.عي اجتماال

كما تعترب هذه النظرية .قد االجتماعي من أبرز النظريات الغربية املفسرة لنشوء الدولة وظهور اتمع السياسي تعترب نظرية الع
من أبر نظريات الفكر السياسي املفسرة لتطور اتمعات البشرية من احلالة الطبيعية اىل احلالة املدنية ،لكن نشري هنا أن املقصـود  

ذلك أن . السياسياتمعدين هو العمران ،وعليه فإن اتمع املدين يف إطار نظرية العقد االجتماعي هو باحلالة املدنية أو اتمع امل
اتمع املدين عند "وهناك العديد من املؤلفات اليت حتمل ذات العنوان .املفهوم املعاصر للمجتمع املدين خيتلف عن اتمع السياسي 

لكنها تقصد اتمع السياسي الذي يعيش يف ضل سلطة سياسية عن طريق تنـازل  " توماس هوبز وجون لوك وجون جاك روسو
سنحاول إبرازه من خالل هـذا  وهذا ما.كل طرف عن جزء من سيادته من أجل تشكيل سيادة مشتركة تتمثل يف سلطة احلاكم 

.املبحث 
ـ تابيناكمسية السيات ادبياألغلب ألدولة لكن ات نشوء اهي نظرية من نظريعياجتمااللعقد ان نظرية إ خللفيـة  ااعتربه

يف حتريـر  ادهالفضل لرواحلديث حيث يرجع العصر ايف )السياسي(ملديناتمع االيت بين عليهاملدنية اسس األليت حددت الفكرية ا
جتدر الكن م. نون القار وتطبيق اتقرساالليت تتسم با)السياسية(ملدنيةالة احلاىل اع الصراليت تتسم بالطبيعة الة احلالغريب من اتمع ا

لة خـروج  اخري يعرب عن حاألان هذاكاذإنه احلديث من حيث املدين اتمع اصر خيتلف عن املعاملدين اتمع ان أارة له هناشاإل
لـة  احلاتمع من تلك او خروج صر هاملعاملدين اتمع ان اف"لدولة ا"سي السياتمع اء املدنية وبنالة الطبيعية للحالة احلاتمع من ا
ن ألدرجـة  . لدولة املتحررة من هيمنة املختلفة واته ال مؤسسمن خال)مأسسة اتمع(امدنياءائه بناولة بناوحم" لدولة ا"سية السيا

.؟اينهميش بالتعانية امكإية ومدى النهالغلبة يف املدين وملن تكون اتمع الدولة واع بني الصرالية اشكإك من يطرح اهن
ن تـبين  أعت اسـتط االكنه.نيةامن جهة ثواإلقطاعت ابوالبالتخلف من جهة وهيمنة امن لغربية الشعوب انت اعلقد 

ملدين حيـث  اتمع اىلاىالقدامسفة لفالاملفكرون واطرق نه قد تارغم ،كل من هوبز ولوك اليهإاسس مدنية دعأعلى ااجمتمع
ـ إاملدين معتـرب اتمع اىل اسة السيابه ارسطو يف كتأر اشأالية كماملثالدولة او أدل العاتمع اهو ملديناتمع اطون فالأ"تربعا ه اي
غسطني يف مدينـة  اسي  والسياتمع املدين واتمع ابق بني اضلة حيث يطالفاملدينة اهل أء ارأبه ايف كتوالفارايبسي السياتمع ا
ـ اوم. وأرسطوملسيحية افق بني اول خلق تواكويين حس الاء وتومالسماكة رض ختضع ململاألمملكةهللا حيث ا ردو يف ارسيل دوب

اجلزء األول ، اجلزء الثاين ،واجلزء الثالث فيليامليكياملسيحي واسيكي واللكاملدخل ا: ملدين اتمع اسية والسيالنظرية اسي والسيالتفكري استيفن ديلو ،:  ملزيد من املعلومات انظر)1(
)2008مكتبة مدبويل ، : مصر (ترمجة فريال حسن خليفة ،.،الطبعة األوىل
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الـدني اة طيبة يف هذه اليه لكي حيي حيإج احيتان يوفر لنفسه كل مأدر امل قالدولة جمتمع كاو أملدينةان أم يرى لسالابه عن اكت
.)1("ملقدس اب احلر للكتالعقلي الفحص امبدأتأكدلفن ان كرتن لوثر وجوالديين عند ماح صالاإلومع ظهور حركة واآلخرة

اشـته اليت عاملزرية اع اوضاألثة كرد فعل على احلداية ايسمى بداو مأبع عشر السالقرن املدين يف اتمع اويعترب ظهور فكرة 
سـس  األلطبيعة حيث مل تعد الة القرن حبااتمع يف هذات اقضات وتناعاويصور كل من لوك وهوبز صر.لفترة اقبل تلك اوربأ

ت اباضطراالنت مصدر خللق العكس من ذلك كابل ب،ر استقراالئمة لتحقيق لفترة مالاة يف تلك قتصادياالسية والسياعية واجتماال
ن نتسـاءل  أوهنا ميكن .ألمههاليت سنتطرق اكل من هوبز ولوك واسس جديدة حددهأء من جديد على البنادة اعإستوجب اامم،

سـالمية  بالنسب للمجتمعات السياسية اإلامته؟وإىل أي مدى ميكن حماكاا و مألعن أهم مبادئ وأسس اتمع السياسي الغريب 
؟

ـ تجااللعقد ار نظرية اطإنه يف اان بيناسبق واكمو. الغريبسيالسياو أملدين اتمع اء ابنهو أساس قد علقد كان ال عي الام
ـ ألنسبة لكل من هوبز ولوك هو العقد بالدولة واملدين اتمع انقصد بسي حيث السياتمع املدين و اع تمالتمييز بني ايتم  س اس

لبشري اريخ التاقعي ومل يثبت اض غري وافتراالان هذأرغم . ك جمتمع مدين ان يكون هنأميكن فبدون عقد ال،تمعااوجود هذ
نه جمتمع اعي اجتمااللعقد انظرية راطإيف وعليه فإن اتمع السياسي ملدين اتمع اصوري لظهور حتليلتفسري ولكنه يبقى ،صحته

لـيت  التنفيذية الطبيعية وقوته الفرد عن حقوقه ازل العقد بتنايقوم فعل " حيث يقول لوك . لية اخليات التصوراضي مبين على افترا
ـ ابة الذي هو مبثالعقد اأنأي.)2("تمع البشر يف ايتحد تمع وبذلك اىل ا)العقل(لطبيعةانون انت يف يده بقوة قاك ـ اتف ن اق ك
جـل  اد من افراألق مع غريه من اتفاعي بام مجالتزالطبيعية ويدخل يف خضوع والفرد نفسه من حريته اليت جيرد الوحيدة الطريقة ا

ن أىل انشـري  اوهن.ء اتشان تفعل مأحلق يف الألغلبيةتكون اسياسياجسماأونشأملدين وبذلك يكونون قد اتمع اتكوين وحدة 
ات يف صورة دول بينماتمعات صورية تفسريية لظهور اضارتفارة عن اهي عب"زل التنالعقدة وطريقته وفكرة افكرة "لفكرة اهذه 
ة لصـال الرسول عليـه  امر أقعية حيث ام بصورة وسالاإلىل مدنية ا"هلية اجلا"بيعة الطلة احنتقل منامي قد سالاإلتمع ان أجند 

ـ اجرون يف ايهاروافص.انتأمتنواراوداناخوإهللا عز وجل قد جعل لكم ان أ" هلم ئالاملدينة قاىل اهلجرة اعه باتبأم لسالاو ء اخلف
.)3(بكر وعلي وقليل غريهم وأيبلرسول اليهم ،حبيث مل يتبقى يف مكة سوى إتنتبه قريش دى حىت الافر

ملديناتمع اعنوليسكما بينا يسالسياتمع اعي تتكلم عن اجتمااللعقد ان نظرية أايتبني لنلطرح ال هذه من خال
لسـلطة  اونشأةلذي يفسر ظهور اسي السياتمع احلديث يقصد به املدين اتمع ان أىل انية ان نشري ثأميكن اصر وهناملعامبفهومه 

ـ اكمجم العال ااوظهور نشأةالذي يفسر لناصر هو املعاملفهوم املدين باتمع ااتمع بينمايف  خلـريي  اجلمعـوي  اط ال للنش
سفة لذي يعيبه هيجل على فالامر األوهو" االدولة مبختلف مؤسساره اطإلذي تتحرك يف الرمسي ال ااملتميز عن التطوعي  واو
.)4("ين ملداتمع اسية والسيالدولة الفصل بني العقد ويؤكد على ضرورة ا

ن أميكن ال" يلالتادل وباملتبالقبول اس اسأيقوم على ،د افراألبني بأنهيؤكد ملدنية للعقد فهوالطبيعة اولكي يؤكد هوبز  
... هللا بـوحي  الـذين يكلمهـم   اولئـك  أسطة ابوإالمستحيل يءشاهللا فهذان تصنع عقد مع اف. هللا اق مع اتفاو أايكون عقد

ملدين اتمع اء اق ديين يف بناتفاو أل للحديث عن عقد اجمومن مث ال... م الأقبلت اتنانت تعهداكاذإانعرف مف ذلك الوخال
شـيء ائمالتعهد هو داو ألعقد ان موضوع ملستقبل ، الاملمكن واعلى إالقد اتعنه الاايضألعقد ات اسي ومن صفالسياتمع او أ

11. ص)2005مكتبة مدبويل ،  : مصر (الطبعة األوىل، ،س هوبز وجون لوكاملدين عند توماتمع اخليفة ، فريال حسن )1(
29. ،صنفسهاملرجع)2(
)26–25(. ص. ص)2001لعربية افة الثقار اد: هرة القا( ،اإلسالميةلعربية الدولة ادريس ، أملنعم اعبد اهويد)3(
11. ، صخليفة، مرجع سابق )4(
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لفكراجند يف ابينم.)1("ملستحيل اعلى ضي والاملاقد على اتعدة ، فالاراإلد هو فعل قالتعان أذلك .لتروي القصد واوقع حتت ام
س اسأسي على اء جمتمع سياهليته وبنالعريب من جاتمع اج اخرإع استطام قد لسالاة ولصالالرسول عليه ان أمي سالاإلسيالسيا

و تعترب هـذه  .ت اجبالواحلقوق واملسلمني حتدد اق بني اتفابة عقد واثنت مباليت كالصحيفة ال نية ومن  خالالثاوىل واأللعقبة ابيعة 
اإلشكالية واملتمثلة يف عدم إمكانية إبرام عقد بني اخلالق والبشر يف إطار نظرية العقد االجتماعي  هي جوهر اخلالف بني اتمـع  

ول ذلـك  اوسنتنجند الثاين أقيم على أسس دينية السياسي الغريب واتمع السياسي اإلسالمي حيث أقيم األول على أسس علمانية
.دمالقاملبحث الشرح يف اب

ي أومـن حـق   ،نني اوجود للقـو لطبيعة الالة انه يف حاهو ،لطبيعةالة اتمع يف حالعقد عن الة اتمع يف حاميز اوم
ميلكه كل فـرد  ان مأحيث ،صة اخلالكية وجود للمنه الايؤكد هوبز اكم.ملطلقة احلرية افهو يتمتع ب،ءايشان يفعل مأشخص 

غـري  ألـا ،ملطلقةاحلرية ازلون على اد يتنافراأللسبب جعل ااولعل هلذ،يشاءوناحلق يف فعل مالذين هلم ا،خرين اآلمن حق هو
ملطلقة يف نظـر  اعة الطالقوة واملضمونة يف ضل جمتمع  يقوم على امللكية امن واألجل حتقيق امن ازل عليهالتناويفضلون ةمضمون

لتصـور  امن هقرب يف تصورالكن هوبز ،طية من هوبزاكثر دميقرأجيعل لوك اغلبية يف نظر لوك مماألجنده يقوم على ابينم،هوبز
ملشـترك  اوأدل املتبالعقد اف"ت املنطلقاسس واألف يف ختالااللكن مع . عة مطلقة اكم طاحلاعة امي من حيث وجوب طسالاإل
لـة  اىل حاتمـع  ادفع ليت تاحد ووأحلرية دون قيد اطر ايل من خمامسألراقتصادياالية للنسق البشر ،محافسة بني املناس تنظيم اسأ
مـن و األافه ويف مقدمتهاهدأجل امن و..خرين اآلم مع اقاتفاد بافراأللذي يلتزم فيه اتمع ادل هو العاتمع ار والدماحلرب وا
ـ اهـدف  املدين فحسب ولكنـه اللمجتمع قتصادياالء البنامللكية ليس حمور ااتبدواوذ...ملكيتهته واعلى حية فظاحملا ء البن
.)2("ملدين اتمع اسي يف السيا

وصى بعدم أنه اباإلضافةنه االنع يتبنيالودام يف حجة لسالاة ولصالالرسول عليه ااهالقأليت اع الوداخطبة ل من خال
نـه  اقعية من حيث اووأكثركثر مشولية أم سالاإللعقد يف اوألعهد اجيعل اض مماعراألف اضأنه انفس ألال وامواألء على اعتداال

ـ احلكومة انية عن الثالة الرسالوك يف " ابينم.ضي افتراقع اقع ملموس وليس جمرد تصور لوايستند لو قض مـع مبدئـه   املدنية تن
لـذي  امللكيـة  الك ان مأىل اولكن لوك يشري . لعمل ااحملقق هذات عمل كل شخص هي ملك للشخص ان مثرأئل القاسي اساأل

لـيت  ار الثماين واحصيأكلهلذي العشب ا: ء يف قول لوك اجاخلدم كمائي سطة هؤالاملنتجة بوالثروة احلق يف اله ايستخدم خدم
ك ملـال اتمـع بـني   اعظيمة يف رق اعية وفواجتمات اخيلق فقط تقسيمملوقف الااوهذ...صةاخلادمي تصبح ملكييت اخايقطفه

ل منكرة عليهم حريتهم  العمالكة على املالطبقة الذي فيه تسيطر الطبقي احلكم الطبقية يف اسة السياىل اايضأولكن يؤدي .والعمال
ـ أمن حيث السياسي تمعار على مستقبل افكاألطر تلك اخمود ابعأحلديثة قد بينت ات اسالدراإن .)3(" وديـة  لعباتكـرس  ا
زي ايـو امللكية وهو ـذ الفرد معدم البعيد حرية املدى املدين عند لوك هدد على اللمجتمع قتصادياالء البنايبدو اوهن"لطبقية او

.)4("ملديناتمع املطلق يف اسي للحكم السياء البنالفرد عند هوبز يف اديد حرية 
.ن لوك يكرس الطبقية وهوبز يدع اىل احلكم املطلق أي أن مستقبل احلرية الشخصية مهدد بالزوال ،من حيث أ

جـة  احلاعند لوك هو امهان مربر قيام فلسالامن واألىل اجة احلاتمع عند هوبز هو اقد وخلق سلطة يف التعان مربر اكاذإو
ـ اإلليت جتعل الغريزية والب املطامسى من كل هذه أم سالاإليف اجندهفإننامللكية احلرية واة واحليافظة على اللمح يفـوق ن الانس

لتوحيـد يف  اونشر عقيـدة  دتهاوعبرضاألهللا يف اف ستخالام هو سالاإلسلطة يف لاهلدف من وجود ان أحيث يءن يف شاحليوا

33، مرجع سابق،خليفة)1(
34.صنفسه ،املرجع)2(
)39-38( ص. ص،  نفسهاملرجع)3(
39. صنفسهاملرجع)4(
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ء ، وحتقيق تزكية النفس والسمو ا وحتريرها من املاديات اليت تشدها اىل األرض واالرتقاء ا  باملثل اىل السمامل العاء ارجأخمتلف 
لقد كـرم اهللا اإلنسـان   .لعلمالعقل واهللا باملفكر حيث ميزه ان انساإلم دولة فكرة تعرب عن وجود سالاإللدولة يف اجعل اماوهذ

. وسخر له الكون كله
ـ البشـر ث اق اتفالعقد ليجعل انب اجباخر مطلوبآاميءن يكون شأملدهش اليس من " نه اعلى س هوبز ايؤكد طومو ابت

حلديثة اريفات لتعاأنرغم لكن )1(.مة العاملصلحة اىل اهلم افعألبشر يف رعب وتوجه امة جتعل املطلوب هو سلطة عا،وذلك ائياو
مةاقإجل اللسلطة من اهدفالرعب ن يصبحلدولة يف حني ال ميكن أالعنف من قبل ام استخدار احتكاللدولة تؤكد على وجوب 

ليه هوبز من إلذي يسعى ام لسالانية حتقيق امكإءل عن مدى انتساوهن.لسليم الذوق ايستسيغه الامافهذ،تمعاوإخافةاألمن 
د على افراألت اءاعتداملترتب من امن األوعدم ،خلوفالت ازإللجوء للعقد هو ان سبب  إ.لرعبألسلطة هوالعقد وهدف ال خال

لســـــــلطة هـــــــو ان هــــــدف  اكـــــــاذإلـــــــبعض  وابعضــــــهم  
. حلريةاميكن له يتمتع بلذي يعيش يف رعب الاتمع انانتصور بفإننامة العاملصلحة ان حتقيق اجل ضمامن لرعبان تقيم أ

ب اهو صوانون معروف حيدد ماط رئيسية تتمثل يف عدم وجود قاث نقلعقد متيزت بثالاليت سبقت الطبيعة الة انت حاكاذإ
تتميـز  فإـا وأخريا نون اللقاملختلفة طبقات االحلاة تقرر يف كل كم معروف بسلطاتتميز بعدم وجود حاأاكم.اهو خطاوم
قعية حيث اهلية وهي فترة واجلاء بعد فترة تعرف بامي جسالاإلتمع ان أجند فإننالتنفيذ احلق وتضعه موضع اب سلطة تدعم ابغي

هللا عليـه  ال رسول اقاكموإمنايمحق حمق لءوما جاق خالاألرم ام ليتمم مكسالاإلء اجال سيئة وهلذال حسنة وخصامتيزت خبص
ـ الغريب املنظور اقعية من اكثر وأمي سالاإلملنظور اجيعل امممسالاإلركم يف اهلية خياجلاركم يف ام خيلسالاة ولصالا ئم علـى  الق
.ل اخليا

نني وكل القواعلى ايتعدوملوت ملنات انني بعقوبالقواعة اسية حق صنالسيالسلطة ل" نه اعلى االجتماعيلعقد اوتؤكد نظرية 
ع عـن  الدفانني ، ويف القواتمع يف تنفيذ هذه ام قوة استخدا، وافظة عليهاحملامللكية واجل تنظيم اقل من ات اعقوبوأت اءاجز

لتشريع امة يفاألعترف حبق ان ام وسالاإلن أيف حني جند .)2("م العاخلري اجل امن اجنيب وكل هذاألء اعتدااللضرر و اتمع من ا
لدولـة  اخضوع لشرعية وهوامبدأقر ام قد سالاإليكون السنة وذاب والكتاملبينة يف الدينية واليم التعان يكون وفق أشترط اقد 

ـ اداوفـق ع أوضاعهاكي ترتب لألمةل اام للمجتمع وترك ااإلطار العللسلطة حيث حدد  ـ اليـده اوتقا الزمنيـة  اوظروفه
حلكومـة مقيـدة   ان  أمن حيث اخيتلفالعقد لكنهماسية هو السيالسلطة ان مصدر قوة أن لوك وهوبز على ويتفق كل م.واملكانية

ثىن عشر إن حيدد املطلق باحلكم العقل على اء شرعية اضفإول هوبز احي" وملطلق عند هوبز احلكم ابل الثورة عند لوك يف مقاوحق 
و أاحـد اواكمة شخصاحلالسلطة انت اكايأئمة مستقرة للسلطة اوق قملطلق وهي عند هوبز حقاحلكم اتشكل جوهر سلطة احق

)3(حلقوق هياهلية وهذه ألرعية يف حرب اتسقط إال و .لبشر امن اجملس

ف اعتـر االلعقد علـى  الكومنولث ملزمون بااسسوألذين العقد فاباسستهأليت اااتغري شكل حكومأنميكن الايالرعا:والأ-
.كماحلادون تصريح من يء ي شأحلكومة يف اتغري شكل أنميكن الايالرعاف...كمة احلالسلطة ااموأحكأفعالوإقرار

هاع عنالدفاووأمنناامتنلعقد وله ندين بسالاجوهر كم هواحلان الإلغاؤهاأوإسقاطهاميكن كم الاحلاسلطة :انياث-
ر ان يرضى بقـر لف أاملخاغلبية وعلى األعن طريق وإعالاكومة حلاتأسيسج ضد احتجاالبغري ظلم إنسانيستطيع ال: الثاث-
.كمةاحلالسلطة اأفعاليعترف بكل غلبية واأل

)4-3.( ص.ص، ، مرجع سابق،خليفة)1(
49.ص،نفسهاملرجع)2(
52.صاملرجع نفسه،)3(
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ملبدع لكل احلكم هي اسلطة بتأسيسلرعية ان أذلك .لرعية اسطة ادل بوام عااتكون موضع أنميكن كم الال حلافعأ: ابعار-
. ملصنوع اكم احلاوأحكامل افعأ

ـ أملبدع لكل احلكم هي اسلطة بتأسيسلرعية ان ألرعية ذلك اسطة اقب بوايعكم هو الاحلايفعله ان ماكوأيا: امساخ- ل افع
.ملصنوعاكم احلاوأحكام

.هاياع عن رعالدفام وهو ضروري للسالاضي فيمالقاكم هو احلان أ: ادساس-
هـل  أوحتديد .للحاكمبع ام تدة للسالادئ مضاهو مبالفصل فيماكم فاللحابعاسبة للتفكري تاملنادئ املبااحلكم على ما:سابعا-
.ن تنشر ألكتب قبل الثقة لفحص ا

.للحاكمبع احق تأخرىت اخيص ذالص واخلاهو ملكه امايالرعايعرف كل فرد من اليت اعد القواعة احق صن:ثامنا-
-.قـع  الواو ألطبيعي او أملدين انون القاصة باخاتنشاليت رمبات افخلالالفصل يف كل اء والقضالتشريع واكم احلاحق : اسعات-
.م للجيشالعائد القا، فهواألفضلنه ايعتقد اكم على حنو ماحلاخرى حق األمم األحلرب مع ام ولسالار اقر: اشراع
.كمام حق للحالبشر وعقابة اثإ: دي عشر اح-
لشرف اب القأاياعلران مينح أكم احلاخيص : ثىن عشر إ-

مةالعاملصلحة اجل حتقيق اصة من اخلاملصلحة ان يضحي بأد ارأن هوبز أكيف احلقوق يتبني لناهلذه استنال درمن خال
ر استقراالمن واألار هذاستقراالمن واألجل متكينه من حتقيق اكم حقوق مطلقة من ان مينح للحأد ارأاكم ومن هناحلااليت ميثلهاو
ـ النظر عن املطلق بغض احلكم احلقوق متثل ان هذه أطي الدميقرااولكن يبقى يف تصورن.طنني املواره للكل اد مثلذي سيعوا ئج النت
حلكومـة  اكم عند هوبز يقول لـوك ب احلاحقوق الناليت ترمسهارزة الباحمه ملطلق مبالاحلكم النقيض من اوعلى " ئه املرجوة من ورا
عة افعـة عـن صـن   املداء احلمقااآلراءيسميه اجم هوبز مالذلك يه. ..لثورة ات وحق السلطالفصل بني املقيدة ، ويؤكد على ا
توريـة  الديكتليـدعو  وكأنـه هوبز افهن.)1("لبشر النخبة من املعتمدة على او أئمة القالتشريعية السلطة اإىلاواستنادهنني القوا
،وهذا مـا  نون القابقوة ديكتاتورات كبرية جتعل منه اللرئيس سلطحيث مينح،الشمولية نظمة األيف اليت عرفت حديثالدستورية ا

ستخدام خمتلف ايطلق عليه يف األدبيات السياسية حبكم القانون متيزا له عن احلكم بالقانون ذلك أن حكم القانون ميكن احلاكم من 
.انون قوانني وأحكام متكنه من فرض إرادته بالقإصدارمن السلطات التشريعية والقضائية

وإذا كان الفكر السياسي اإلسالمي قد ألزم الرعية بطاعة احلاكم طاعة مطلقة ألنه ميثل وحدا وبالتايل قوا إال أنه ألزم احلـاكم  
مي مبنحـه للخليفـة   سالاإللفكر اه يذهب اجتاالويف نفس بتجسيد مبدأ الشرعية أي أن احلاكم والدولة بصفة عامة ختضع للقانون 

سـتخلص   ا" ته حيث احيبط حند من صالاجعل له ضولتشريع بصورة مطلقة بل الكنه مل يعطي للخليفة سلطة ةواسعت احيصال
لكليـة  مـن خلقيـة    ام سـال اإلليم ايف تفصيل مجيع تعايهتديمة ايري عالكرمي معاهللا وسنة رسوله اب ام من كتسالاإلء افقه

مة العايري املعالتعبدية من هذه الشؤون اعدى اي فيممسالاإلتمع اميس اي يف كل مأدية وحكومية اقتصاو

56.صبق،امرجع سخليفة،)1(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


255

عـة  ام هي وجوب طسالاإلاليت حددهامة العااألحكامومن بني .)1("ح ستصالان واستحسايتفرع منه ويتفرق به من اس ومالقيا
.مبعصيةيأمرمل اعة مطلقة ماكم طاحلا

لقوة اع اذرلعدل،القوة وا: ن اعاله ذرثالكومنولن أ"،نالربملان بل ملك ايكون للربملنني الابط للقوالضان أيري هوبز 
لكومنولـث  اوحيكم فحيث يقوم ليأمرلقوة انه لن ميلك ان فالربملالعدل يف يد اأودعفإذالعدل اع اهو ذرواألخرمللك اع اذرهو

حلكومة، ويكبح من هم بيدهم  اعالوأفللسلطة ات يقيم حدودالسلطافضل أن ألعكس من هوبز يرى لوك اوعلى .)2("لقوةاتقوم 
: حلكومـة  ائف يف او وظأت اث سلطحدة وتوجد عند لوك ثالاحلكومة يف يد واتركز قوة يدي متعددة فالأيف السلطة بتوزيعها
.ديةاحتااللتنفيذية والتشريعية وا

لغري معصـومة مـن   املتغرية وابشرية  لاقعية من حيث فهمه للطبيعة اطية بل وواكثر دميقران لوك أاسبق يتبني لنال مخالمن 
"نه املتمثلة يف انقطة جوهرية وخر علىآجنده يؤكد يف موضع اوهلذاقبتهامة دون مرالتالثقة ااتوضع فيهأنميكن حيث الاخلطأ

ثقة وضعت بثقة وكل ... املوضوعة فيهالثقة التشريعية تفعل عكس السلطة اجيد اعندمالتشريعية ويزيلهالسلطة ان يغري أللشعب 
لشـعب  اىل ايديهم ،أيف اىل من وضعهالسلطة ان تنقل ألضروري ان من الثقة فارضت اية وتعالغاأمهلتفإذات حمددة ايالتحقق غ

لسـلطة  ادي الة متانه يف حاويقول لوك  .)3("مللكية اية للحرية واومح... ن وقوة امأكثر أاأيدي جديدة يظن أيف ايضعهاورمب
ىل اللجـوء  الة سـوى  احلاج يف هذه لشعب عندئذ ليس لديه من عالالبشر وتدمريهم ، فاد استعبلقوة الالتنفيذية يف اولتشريعيةا
ـ ألشـعب  ان على أه الشعب بل معناقع وخنوع الوالألمرم ستسالاالء السماىل اللجوء اوليس معىن "ء السما ـ اان يلج نون اىل ق
.)4(تهافظة على ذاحملايهمل ن يتخلى عن حريته وابلإلنسانلطبيعة اهللا والايسمح والل لعقابه ايلزمناهليإامرألطبيعة بوصفه ا

التأكيـد لتنفيذية يعيد لوك التشريعية والسلطتني ال جهة ضالاويف مو"رضة يف الفكر السياسي الغريب اىل أنهاوتعود شرعية املع
ـ إن يوجد أجيب الثورة وضعهاتأخذلكي و...  لنسبة للثورةالطبيعي للحرية ، بل وكل حق باحلق اعلى  ر جلملـة حقـوق   انك

أي البد من التضحية والتنازل على احلقوق من أجل القيام بثورة واليت تكون )5("غلبية مهددة األسية ، فتكون حقوق اساأللشعب ا
ن أد ارأنـه  اسوى الظلمومة الثورة ومقانه ليس ضد اىل ات هوبز اباتشري كتاكم.نتيجتها حتقيق كل احلقوق كاملة غري منقوصة 

ليت تتسـم  الطبيعية الة احلاخلروج من انني والقوار وتطبيق استقراالمن واألم لتحقيق اعة للنظالطاء ولوالام بالتزاالولوية أيؤكد على 
ن ذلـك  يكـو حلق للمجتمع لكي الاد ومل يعطي ذلك افراألومة للظلم من قبل املقادل حيث جنده يؤكد على حق املتباع الصراب

ـ اعة اعة وطاجلمام التزامي من حيث وجوب سالاإللفكر ايتفق مع ار وهو هناستقراالمن واألم وديد النظاةلزعزعمطية  كم احل
ألن احلاكم ميثـل مصـلحة   د افراألب مصلحة اعلى حسلوويءوىل من كل شأعته املسلمني وطاميثل وحدة ألنهعة مطلقة اط

عـة  ان عـدم ط لى مصلحة األفراد وبالتايل فمصلحة احلاكم مقدمة على مصلحة األفراد،كمـا  أ العامة ومصلحة العامة مقدمة ع
ـ اتمع اتقضي على ىل فتنة والفتنة أشد من القتل ألا اخلروج عليه قد يؤدي اومعصيته ومكاحلا لفكـر  ان أجنـد  اوهلـذ ائي

اوهلـذ .حه ادين شك يف عدم جناك ايكون هنخلروج والاح اجناليت يضمن فيهات االحلاكم يف احلاخلروج على از اجأمي سالاإل
ـ .كم احلال ادرة وزواتمع ينتهي ويزول مبغاان هذاتمع والروح يف جسد ابة اكم مبثاحلان أجند هوبز يعترب  لسـلطة  اب اوغي

.لعيش يف جمتمع مديناملمكن اجيعل من غري رأيهملطلقة يف ا

47. ص).]ن.ت.د[لنشر اعة والفكر للطبار اد. ]ن. م.د[(،مسالاإلحلكم يف ام انظلعريب ، اهللا احممد عبد )1(
56.صسابق، عخليفة، مرج)2(
.59.ص،سهنفاملرجع)3(
59. صنفسهاملرجع)4(
60.صنفسه،املرجع)5(
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لطبيعـي  اجلسم الصرع يف ارن  مبرض الذي يقاية اخلطري للغاملرض ا"سياسي  الغريب اىل أن وتعود جذر العلمانية يف الفكر ال
لرعيـة سـيكون لـه    امن ن كل فردأه امعناملزعومة وهذالروحية السلطة الزمنية واملدنية السلطة ا: لسلطتني افس اع وتناصرهو

س الناب امل لكي يصالعايف ادخلتأن الروحي كلمتاحلكم ازمين ولاحلكم ان أحلقيقة امره ، واوأع ان تطأيريد ان ، كل منهماسيد
ملسـيحيني  املقدس بقدر اب اسري عديدة للكتاك تفان هنملوقف الااختذ هوبز هذاوقد )1(لشرعيايف حتديد سيدهم احلول وخيطئواب

م بسـلطة  التزااللضروري احسن بل واألفمنالطبيعية ولذالة احلاىل اانكون قد رجعناميليه عليه عقله وذاحد يفسره مبافكل و
نون القان بعقله هوانساإلليه إلذي يصل الطبيعة انون ان قأهلية بل يعترب االنني الف للقواده غري خماعتقاحسب احدة وهذامدنية و

وىل لـيس فقـط   األلسلطةان تكون أملدنية اكمة احلاهللا تسمح للسلطة انني اقوارهاعتبالطبيعة بانني ان قوايوحي باوهذملقدس ا
لكنيسـة  ايصدر عن امن ألكنيسة  ،حيث يعتقد اإلدارةسبة لنالدينية ، وكذلك بادئ النسبة للمباملدين ولكن بانون النسبة للقاب

.نني حكومتهالذي يطيع قوالشخص ايؤذيأنميكن ن الامن حرم
نـه  ابعة لدرجة اتواألوىلنية سيدة الثان أنه يعترب ابل لدينية السلطة املدنية على اولوية للسلطة األن هوبز يعطي اوعليه ف

قة ن مفهوم هوبز وحتليله للعالأنعتقد اوهنانينهالتعدي على قواملدنية والسلطة اعة اخلطيئة وهي مفهوم ديين تتمثل يف عدم طايعترب 
لقـرون  ايف اوربأاشتهاليت عالظروف ايحية وملسالبيئة بالنسبة لالصوابملدنية  حتليل منطقي وميثل عنيالروحية والسلطتني ابني 

أمـام اتمـع األوريب  ك حل انه مل يكن هنال للمجتمع فستغالاد واضطهالكنيسة من ال ات ورجابوالباتسبب فيه الوسطى وما
ـ أملسلمني ان ليت نعتقد حنالدينية والسلطة املدنية عن اولوية للسلطة أء اعطإت دون اناملعالفقر والتخلف واللخروج من شرنقة  ا

لوسـطى  القـرون  ايف األوريبتمع اوضع ن نربطأل احواألل من احبأيميكن نه الانرى اب مقدس حمرف ومن هناتعتمد كت
وهـذه  اإلسالمية نة الدياد بعدم صحة اعتقان لديه اكاذإيدعي ذلك سوى أنألحدحيق الو.يلاحلالوقت امي يف سالاإلتمع اب

.اهذاسي حمور حبثنالسيانب اجلاقة بعالاد وليس هلاعتقاالب ال يف بتدخأخرىقضية 
ىل ان يشـري  اويربر لوك رفضه ب"ارتباط الدولة بالدين ملدين ووحدتهاتمع اسك اليت تضعف متامل العوامن ويعتقد لوك أن 

يف سهولة ويسـر  ألوامرهملكنيسة ال اع رجانصيان ات يف شاباليزاري وادس ومالسارد ادوامن والثايف عهد هنري ارتجنلاريخ ات
ـ امللوك واء ن هلؤالات ، ولو كامللكامللوك واء مليول هؤالادة وفقالعباوأسلوبن امياإلنني اخيص قوافيم ينـة يف  اء متبارأت امللك
ن لدين للدولة الاع اخضإلسهل انه ليس من اأي.)2(مر اواألعة هذه امتبصر لن يقبل طإنسانأين الكوأصدروهالدينية امور األ

لتخريـب  العنـف و ارسة اممإىلبأهلهلذي يدفع الديين التعصب احيذر لوك من الضرورة كماق بانشقاالىل اذلك سوف يؤدي 
اداسـتن البشر اة الدين وهي تنظيم حياحلقيقية من اصد اللمقاماقضة متامور منأالبشر وتعذيبهم ومجيعهاد اضطهالتدمري والقتل واو
.)3("لتقوى الفضيلة واعداقوىلا

لعكس من ذلك فقد اعلى اإلسالمية لتجربة ان أىل االغربية حيث نشري هنااألوربية رخييةالتالتجربة اسري أن اكاهنحقيقة أن لوك 
م يف عهد كما أن املسلمني كانوا يف أوج قو.ابينهاحرة فيمانت متناليت كالعربية ائل القبامل توحيد تلك امي عسالاإللدين ان اك

ـ اآللعديد من اك اهنأنحيث اإلسالمية لشريعة الشرع وتطبيق التمسك بان على ضرورة القراكد  أوقد . اخلالفة الراشدة  ت  اي
حلكـم  اايتركون العلى أوهو حتذير شديد وتنبيه مؤكد للمسلمني " هللا   انزل اامبام مل حيكمولكفر الاملشركني باليت تصف ا
م احكأم التزانون فجعل القالدولة واقة بني لعالايف -هللا اب اكت–ول األم يف مصدره سالاإلفصل اوهكذ. على نبيهم هللاانزأامب
. لـه وخضوعهااإلسالمينون القابأحكامامهالتزامبدى السلطة مرتبطاعة اجب طاوجعل و... لدولة املشروعية اساسأنون القا

334. ص) 1985،لتوزيعامعية للنشر واجلاملؤسسة ا: بريوت ( ترمجة دكتور حممد عرب،سيالسيالفكر اريخ اتلييه ،اك شوفان جاج)1(
)64-63( . ص.صبق،  امرجع س،خليفة)2(
64. صابق، مرجع س،خليفة)3(
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عة الطاوإمناهللا اعة يف معصية اطاإلسالمي، الواملبدأ. عة يل عليكم اطن عصيت فالافيكم فهللاطعت ا أمأطيعوين:بكروبال اوق
.)1("ملعروف  ايف 

ـ أو قسم أو لعهد ألوعد اوزنأواراعتبايقيمون ئد الالعقان وادياألن منكري كل ال" مللحدين احيذر لوك من اكم ق او ميث
ـ او... ء اشـي األلفكر فقط يفكك مجيع ان باكهللا حىت لواوإنكارمللحد اعلى اهلسلطة ين الانساإلتمع ابط افجميع رو فر الك

تمـع  اق وهو عنصر يضعف طالاإلنني على اقوأيحيترم الألنهمح معه التساميكن مللحد فالاامأامح معهمالتساملرتد جيب  او
ن بقدر ما تعين إبعاد الدولة عن إستغالل الشعوب  باسم الدين وهذا ما يؤكد لنا أن العلمانية ال تعين مناهضة الدي)2("ملدين ا

ىل عبيـد  البشر احلرب حتول اف"لبشر حريتهم ،ايفقد احلرب ، فبفعلهالوك هي اليت حيذر منهاب اخلرار والدمامل اومن عو
ـ األاكية مهمللاحلرية والعبودية تعسفية والسلطة يف اف...آخرمللكية وكل شيءاحلرية ينتزع اومن ينتزع  ملـدين  اس للمجتمـع  اس

.)3("مللكيـة احلريـة و اة واحليافظة على احملائية هي النهايته الذي غاملدين اتمع العبودية كجزء من اتعترب الائية،وهلذالنهايته اوغ
ـ ميسالاإللفكر امع لوكيتفقو ا تؤكـد وجـوب   يف نبذ احلرب وهناك العديد من األحاديث اليت تفيد عدم متين لقاء العدو كم

. طريقة تدرجية بولعبودية بطرق شىتاالثبات عند لقائه زكما حارب اإلسالم 
هللا ايكون مصدره أنميكن لعقل والانه مدين مصدره اسي السياتمع انوين يف القالنسبة للتشريع امييز فكر هوبز ولوك باوم

عقـد يفيـد مـنح    إلبرامللجوء اجلميع مت اق اتفاملنظمة للمجتمع وباننيان يفتقر للقوالطبيعية كالة احلاتمع يف ان أس اسأعلى 
م بـه  التزاالستوجب ااتمع ومن هنابة تشريع ايصدره من تشريع  مبثالفرد ومالك انت سلطة ذاكالسلطة لفرد ميثلهم ومن هنا

ضـعي  ووأيننون مدايف كل قاإللزامأساسهو واعقليما الزإوإلزامهلعقل ان بانساإلنون يعرفه اعي قيلطبانون القا" وعليه يصبح 
ـ  أم البشر وشهوات ان رغبألطبيعة ويرى انون ام قالزإلفه يف قوة اولكن هوبز خي ىل قـوة  اجـة  العـدل حب ان اشد ،ومـن مث ف

ـ اليس منحوت:نون اىل قاعي يستند اجتماالم النظان إ"Rousseauيرى روسو و.)4("لسيفا ـ أم اعلى رخ س ولكنـه  او حن
.)5("حلقيقي للدولةالدستور انون خيلق اطنني ،قاملواحوت يف قلوب من

كم بصفته احلان تطلق على أت ميكن الشهوات والرغباتمع من حيث سيطرة ال على ان تقأليت ميكن احظة ملالاإن
تـه  اته ورغباتمع من حيث جتسيد شهواد افرأشد القوة يكون السيف وميتلك الذي حيمل اكم احلاان هذأتمع بل اد افرأحد ا

ر وعـدم  اسـتنف الة ايف حائماتمع داجيعل القوة مماىل العقل ام من الزاإللقوة يتحول فيه اس اسألذي يقوم على احلكم اأناكم
عـدم  و.؟كم حلـدوده  احلاوز اهوبز من حيث عدم جتاليت يعطيهات انالضماءل عن انتسات وهناالحتماالومقبل على كل ارض

ـ اوية ،لذلك فاعلى درجة متساخر ومهاآلاملدين عند هوبز يتضمن كل منهمانون القالطبيعة وانون افق"إتباعه لشهواته ؟ نون ان ق
ـ ان بالعرفاوواإلنصافلعدل اليت تتضمن الطبيعة ا ـ اخـرى وعلـى هـذه    أقيـة  خالأئل اجلميل وفض لـة  ائل تعتمـد ح الفض
لنحواعلىليسنني اقولفعل ابيصبحون لكومنولث ايتأسساعندموعة الطاوم للساللبشر اعنني لدفاهي قوو،ةلطبيعا

)26–25. (ص.، صا، مرجع سابقلعوا)1(
65. ،صخليفة ،مرجع سابق )2(
65.نفسه،صاملرجع)3(
67. ص،فسهاملرجع ن)4(
11. بق صاوسن ،مرجع ساد)5(
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.)1("لكومنولث ادرة عن اصأوامرابق لكوالسا
دة ل محياهلم على خصاشتمامي من حيث سالاإلتمع اليت سبقت وجود اهلية اجلاتكون بفترة امأشبهلطبيعة الة اجيعل حام

رم امكألمتمإال جئت ال وماقاكمإذا ما فقهوا،م سالاإلركم يف اهلية خياجلاركم يف ام خيلسالاوالصالةلرسول عليه ال اقاوهلذ
لغـريب  اتمع ااع طويل بينمانبثق بعد صراقعي انه جمتمع والغريب املدين اتمع امي عن سالاإلسي السياتمع امييز اوم.األخالق

يف أنفسـهم يم ىل تنظالعقل الشرور فدفعهم الغريزة مصدر اخلري والعقل مصدر البشر باف اتصاكتفى باحيث حقيقيصوري غري 
.قعي ادي وادليل مأييستند على الاصوريالتفسري تفسريااجيعل هذاجمتمع مدين ممإطار

نية يف خمتلـف  لعقالابع ادية تتسم بطانية مانسإة فاسي يتمثل يف  ثقالسيالغريب للمجتمع التصور ايف يف الثقانب النسبة للجاوب
ن كل حقيقة هـي حقيقـة   أإىلن ايفضيامعاماقترايف امهلعقل وكالالتجريبية والفلسفة اعند لوك بادهابعأوتتحدد "انبهاجو

ن امكوبذلك يبدو ال... نية لعقالاودية املالفلسفة ايف عند هوبز الثقاء البناد ابعأوحيدد ... ملعرفية اته العقل وقدرانية حمدودة بانسإ
ياسي اإلسالمي ، مييز اتمع السياسي الغريب عن اتمع السوهذا ما)2("لدولة  ابه تأمرامبإاليف الثقالنسق اعلية للدين يف افوال

ـ  اشرعية إضفاءوملدنية افة الثقاولتوسيع ".اجلانب املادي يف ثقافته من حيث أا تعرب عن الواقعية ويفتخر الغرب ب العقـل عليه
ول األمر األ:  مرين أىل حتقيق ايهدف املدرسية ونقدهافة الثقاجلديد ينقد هوبز اعي اجتمااللنسق اء اروري مقترن ببنكمطلب ض

ين الثاواألمر. لدين ارسطو وأر افكأمن خلط بني أقامتهالبشر مباف بني اخلراعة اشإملسؤولة عن ااملدرسية لكوالفلسفة ا،هدم 
.)3("لدولة الكنيسة وا: طن بني سلطيت املواسية ومتزيق السيالدولة اف سلطة اضعإملدرسية يف افة الثقاثر اكشف 

يعـرف هـوبز   حاد حيث  ولقد عارض أبو حامد الغزايل اهتمام املسلمني بالفلسفة اليونانية الوثنية ألا ستقود اتمع اىل اإل
لفلسـفة  ان تكون أومعىن ...تالصفاو من أت الصفاعن ي شيءأط استنبال ،بستدالاالطريق معرفة مكتسبة عن"لفلسفة بأاا

ىل املعلول امن اطاستنبايكون لوحي الاباإلنسانيعرفه ان مملقدسة الالكتب اليم اور للطبيعة وتعاالوحي امعرفة مكتسبة ينكر 
.)4("اناميإيكون معرفة بل نه الا.ملعلول اإىللعلة امناللعلة،وا

عمـل  " نـه  الغريب من حيـث  الفكر اخري للعقل واألاء هذاىل عدايعود املسيحي لغريب للدين العقل الفكر واء اعدإن 
ـ اإللعلـوم  البشر اتعلم ارض كروية وعندماألن أحون ملالايكتشف العقل وكتبه ،عندماملدرسيون على قهر ا ـ انس ن أالوانية ،وق
ـ اض مثل هذه افترالذين وجدت يف كتبهم البشر اولئك أكلريكية األلسلطة اقبت ارض عاألة حمدودة حبركواألياملسنني ا دئ املب

ع اسـتط الغريب حيث العقل الدين والفجوة بني اتوسيع إىلأدىاء ممالعداال هذاجياألرثت اوقد تو.)5("دة للدين امضاأبزعم 
ـ امكاإللتوجه مبختلف االزمنية قد عززت هذالسلطة ان أصة و اخ.عدة شعبية قوية ان يكون قأين العلمالفكر ا ـ ات واني ئل الوس

.ق لطـال اج والـزو اسيم اكثر حصره يف مراأللدين وعلى اله صلة بالعلوم ورفض كل مات لنشر امعاجلارس واملداقيمت أحيث 
يتكلم هـوبز  الظالممملكة ري منه خاأللفصل التنني عنون اة متايف خ"لضبط ال هوبز وباعمألغريب للدين يف الفكر اة اداوتتجلى مع

لقلـق  الدين هو اصل أن أء ذلك ،ويوضح هوبز الكهنة من ورااليت جينيهامن املغان وعن الشيطاخلوف من الشريرة واح ارواألعن 
.)6("خلوف من قوة منظورة ا" ين انساإل

70.صبق،  امرجع س،خليفة)1(
73.ص.نفسه املرجع)2(
74.صسابق ، نفسه،املرجع)3(
74.ص،  املرجع نفسه )4(
77.ص،  املرجع نفسه)5(
472. ص)1984،فة الثقارة ات وزامنشور:دمشق (وشة ،الراجي اترمجة ن،ولاألجلزء ا، سيةالسيار افكاألريخ اتر ، ان توشاج)6(
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ة احليالتحقيق ان يتمتع أسية جيب اسأقوق طن حان لكل مواة واواملسالعدل واين على امللعالغريب اسي السياتمع ايقوم 
مل كل ان يعأفق كل فرد ايواعندمإال تمع ام يف لسالاايؤمنوأنميكنهم لبشر الان أئل بل الفضاويتكلم هوبز على "لكرمية له ا

لبشـر معرفـة   اوعلى كـل  ... لعجرفة اء والكربياد افراألن يتجنب أة جيب اواملسالة امني حاولت... له اوياخر بوصفه مسآفرد 
حلركة اء واملاء واهلواع باستمتاالص وحق اخلان يف جسده انسإن وتنتمي للكل ، كحق كل انسإليت ختص كل اسية اساألحلقوق ا
وجند يف الفكر اإلسـالمي هـذا   .)1("ة طيبةايعيش حيأنلإلنسانميكن الاليت بدواء اشياألن وكل اىل مكان التجول من مكاو

كما أن اإلسـالم  . أن الرسول عليه الصالة والسالم أكد أن إميان الفرد ال يتحقق إال إذا أحب املرء لغري ه ما حيب لنفسهاملعىن بل 
. جاء  جللب املصاحل ودرء املفاسد ومن ذلك تأمني هذه احلاجات اليت أشار إليها هوبز وغريها 

ـ الكناقض  بني التناإن" :فضيلة مدنية فيقولمح كالتسايؤكد لوك على فضيلة  ئديـة  العقادئهم ائس حول حقيقة وصدق مب
ـ الصواهو ان حيدد مأرض من يستطيع األن يف امكأييوجد يف نه الألكل مع اوى فيه امر يتسأدم هو اء عباونق هـو  اب وم

ف سـنة كونيـة   ختالاالن أمن اقنطالإو)2(" هللاي أ-لبشر امسى لكل األكم احلاهو خيص امنإلقضية ار يف هذه القران ألاخلطأ
ن أجيـب  البشر كمامح بني التسامبدأر اقرإبد من ملطلقة ،وعليه فالاحلقيقة الذي عنده اهللا وحده البشر هي نسبية واحلقيقة بني او

حريـة  إنوأدركـت احلريتـه اساسأمح التسائس من الكناأخذتفإذا"ئس  الكناهب واملذامطبق بني خمتلف املبدأايكون هذ
ـ أنون القاء بالدين سوايف إكراهن الاملنشقني ، واخيص الكنيسة كمان خيص انسإق طبيعي لكل لضمري حا لقوة ، وعندئـذ  او ب

... ت التجمعايف هذه يبقى شيء وة فلن العداوالرضاب عدم اسبأنزيل الصخب ، وعندماوأحداثلشكوى الضمري عن ايتوقف 
.)3("لدولة ات يف اباضطراحيدث 

سـم  احلريـة ب اهلوبزي هي مشكلة ديد ار اخلياجه اليت توات ملشكالاهم أمن " نه اىل ال خليفة الدكتورة فرياتبة الكاتشري 
تأمراملقدس فيماب الكتاان يطيعوأطنني املواملدين وعلى انون القالدينية باة احلياليت حتدد مضمون الدولة هي احلرية فاىفظة علاحملا

ن أملؤمن جيب اص ولذلك فخلالاملدين يكون انون القام بالتزاالخلطيئة ويف انون عند هوبز تكون القالتعدي على اويف ... لدولة ابه 
مي سـال اإلملنظـور  ان أمن حيث واإلسالميلغريب املنظور اف بني خلالاايتضح لناوهن.)4("لوطن انني القواماتاخيضع خضوع

جنـد  الدولة بينمار اطإيف الدينعةان تكون طأمر ألدين بصورة مطلقة فقد ان مل ينكر الغريب والفكر ااولوية للدين بينماأليعطي 
ـ . لهاوخضوعهاإلسالمينون القابأحكامامهالتزامبدى السلطة مرتبطاعة اجب طاجعل و" مي سالاإللفكر ان أ بكـر  أىب ل اوق
ملعـروف   اعة يف الطاوإمناهللا اعة يف معصية اطاإلسالمي، الواملبدأ. عة يل عليكم اطن عصيت فالاهللا فيكم فاأطعتامأطيعوين:
")5(.

لـيت  احلروب اىل افضى ألذي امح التسايف نبذ وإمنااميكن جتنبهليت الاء اراآلليس يف تعدد داخل اتمععالصراسبب إن
لـيت  ات افاخلراقد دفعتهم ... لتحكم الشهوة يف اجلشع وااليت حيركهالكنيسة ات ادان قيإ" لدين املسيحي بسبب امل العادت اس

من اجيردوأنطقة ينبغي اهلراملنشقني وان إهلم االوان قاعليهم بانشقوالذين اولئك ألغضب من اىل ائشة الطاهري اجلمااتستسلم هل
عود يالينية الداملذاهب الكنائس باب الصراعات بني سأن أفوبالتايل .)6("جنيل اإلنني الضد من قواقول على وهوام ويقتلواممتلك

لكنيسـة  اوعن حدود عمـل  .أهدافهم يوافق مصاحلهم  من أجل حتقيقعود للبشر الذين فسروا األديان مباياىل األديان بقدر ما
ي فـرد  أهللا ومل يولد ادة اكعبابعينهألغراضبإرادتهلفرد اري حر يدخله اختيالكنيسة جمتمع ان أيرى لوك "اية من وجودهالغاو

79.صبق،  اخليفة مرجع س)1(
81.صاملرجع نفسه،)2(
87.صاملرجع نفسه ،)3(
)85–84(.ص.صاملرجع نفسه ،)4(
)26–25. (ص.، صا، مرجع سابقلعوا)5(
87.ص، خليفة ،مرجع سابق )6(
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ـ ارتبابل هـو  اطبيعياطارتبالكنيسة الفرد باط ارتبالدنيوية ،وليس اكاألشياءن ايورثلدين الالكنيسة وايسة في كنأعضو يف  اط
وقد يتفق هذا الفكـر  .)1("ملدنية احنو للشؤون أيمتتد على لكنيسة والاخل حدود ان تكون دألدينية ينبغي السلطة او... اديارإ

لكنه خيتلف معه من حيث أن الدين ليس أمر .قراره مبدأ حرية االعتقاد ،فال إكراه يف الدين الغريب مع الفكر اإلسالمي من حيث إ
. اختياري فكل مولود يولد على الفطرة وهي فطرة التوحيد واإلسالم لكن البشر يعملون على تغريها باختيار الكفر

ـ أت حيث االاتعين حتديد ابقدر ملدينامعاداةتعين الاأنية العلماص باخلاملبحث ال من خالابيناوكم أنميكـن  الانن
ل اك جمان يكون هنابد من لنسبة للمجتمع حيث الالدين يف كل صغرية وكبرية بايتدخل أنميكن الادين كمتمع بالانتصور 
ور انية ،حمالعلمادل ، واملتبامح التساملقيدة ، وفضيلة املدين حبكومته اتمع ا: ثية جون لوك بق تبقى ثالالساعلى وتأسيسا"للعقل 

.)2("ملدين اتمع اوحقوقه يف اإلنسانظ على حرية احلفايف اقى معثة تتالثال
رخيية حيث التامي فلكل بيئته وجتربته سالاإلسي السياتمع الغريب  على اسي السياتمع اأسسنطبق أنميكن الأنناحقيقة

لنتيجة هـي  انت امي فكسالاإلسي السياتمع الغريب واسي السياتمع اسس أت بني اطاقسإول وضع املفكرين من حاك من اهن
ـ الرسامة ادولة ،زعودين ال،حكملة الاهللا عليه وسلم هي رسالة حممد صلى ارس" ن القول با وإبـالغ هللا اىل ادقة الة دعوة ص

لرسـول  اية يتني ، واللوالاأمرعليك سيلتبن احلكمني ، واختلط بنيأنفنحذرك األمراءمللوك واية مللك والامة الته ، وزعارس
ـ  ايسية وامة سيامة دينية وهذه زعا،تلك زعادية ، تلك للدين ، وهذه للدنياية مكم والاحلاية ية روحية ووالوال بـني  ابعـد م

لآلخـرة لدين ا،فالدنياقة للدين بعالنه الاإلثباتلعقل اوحكملسنة اوعلى القرآنلتوجه اايستند هذاكم.)3("لدين اسة والسيا
ن يـدعو  النيب كان أد اعتقامن الة وطبيعتهالرسايقضي به معىن العقل ومالسنة وحكم اب والكتاانعنمي" نهاحيث اسة للدنيالسياو

مل يكـن مثـة   حلكـم امن يءلة غري مشوبة بشالرساية هللا عليه وسلم والاية حممد صلى سية ووالاىل دولة سيالدينية الته امع رس
.)4("دولة حكومة وال

اقة للدين عاللدين والاليست من األدين بل اصول أليست من أااإلسالمية إىلفة خلالات حول اسالدراوتشري بعض 
مـن  ءيفة ليست يف شخلالاو... ملسلمون ابتعارفهاليت افة خلالامي برئ من تلك سالاإللدين ان أىل افة خلالالبحث يف اويقضي "
ن للدين أشسية صرفة الاخطط سياتلك كلهوإمنالدولة اكز احلكم ومرائف امن وظاغريمهء والالقضاواللدينية ، كالاخلطط ا
أمروالاومل ينكرهافهو مل يعرفهاوالاـ ام احكأىل اا، لنرجع فيهالناتركهوإمنااعنهى عـد  امـم وقو األرب العقل وجت
.)5("سة السيا

حلكـم  اسـة و السيالدولـة و اتبقى مي لكن سالاإلتمع احلكم يف ام الدين بنظاقة ننكر عالأنميكن الا الشك فيه أننا ومم
ركن وأاصول األمن اأالذين يعتربونالشيعة ااعدام. صولاألملشورة وليست من اوللرأيليت ختضع الفروع امن اأواإلمارة

ـ اهللا فرض علـى  ان ا" بدين من قوله العام حممد بن على زين اماإلت الذايضأنسبوه ايؤمنون مب" لدين ان اركأمن  ـ العب اد مخس
لشيعة اف) .مة اماإل(ية لوالامث نزلت ..حلج امث نزل ..لصوم امث نزل ..ة الزكامث نزلت ..ة لصالا:حدة اواوتركواربعأاخذواف

87.ص، خليفة ،مرجع سابق ا)1(
87.ص،  ع نفسهاملرج)2(
90.صاملرجع نفسه،)3(
90.املرجع نفسه ص)4(
91.ص،املرجع نفسه)5(
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.)1("لديناصول أحلكم من ام اسة ونظالسيامة واماإللذين جيعلون اوحدهم هم 
ملفكرين ادة بني ات حافخالنيوية الدو ألدينية اامن حيث طبيعتهاوتصنيفهاإلسالمية فة خلالاموضوع تكييف أثارلقد 

.سي السيامع امي للمجسالاإلنظور ملاملتعلق بادم والقالبحث ال وله من خالاسنتناماوهذ.ميني سالاإل

)60- 59(. ص.عمارة، مرجع سابق، ص)1(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


262

سيالسيامي للمجتمع سالاإللتصور ا: لث الثاملبحث ا

ـ االلعقـد  امن نظرية اقنطالاسي وذلك السيالغريب للمجتمع ااملنظورسس أبق  الساملبحث ايف اولنان تنأبعد  عي اجتم
للمنظورلفكرية اخللفية النظرية امتثل هذه اكم" لدولة ا"سي السياتمع املفسرة لظهور احلديث والعصر ابرز نظرية يف اليت متثل او
سـي  السياتمع النشأةلتطرق ال ذلك من خالاإلسالميلتطرق للمنظور املبحث اال هذول من خالاسنحفإننا. حلديث الغريب ا

.ملوجودة فيهالفكرية ات ارالتيابرز أر و اختصاحل تطوره باومر)اإلسالميةلدولة ا(اإلسالمي
من قبـل  اليت عرفهات ايقاملضاملدينة وذلك بعد اإىلم من مكة لسالاة ولصالالرسول عليه اهجرة من اإلسالمية لدولة اريخ اتيبدأ

هللا عز ان أ" هلم ئالاملدينة قاإىلهلجرة ابتباعهأفأمريثرب أهلم من قبل لسالاة ولصالاحممد عليه *يعةاصة بعد علمهم مبباقريش خ
،حبيث مل يتبقى يف مكـة  إليهمتنتبه قريش دى حىت الاء فراخلفاجرون يف ايهاروافص.انتأمتنواراودإخواناوجل قد جعل لكم 

مثل اوتصوريافياوليس خراقعياوتأسيساتأسسقد اإلسالميتمع ان اوعليه ف.)1(بكر وعلي وقليل غريهم وأبولرسول اسوى 
وترأسـها إليهاملدينة عقب هجرته ايف اإلسالمية األوىلولة لداهللا عليه وسلم اهللا صلى ارسول أقامحيث  .لغريب اسي السياتمع ا

للدولـة  اإلنسانيةريخ اليوم يف تاإىلصورة معروفة أقدمملدينة ايف اإلسالمية األوىللدولة اوتعد " بة من بعده الصحابنفسه وخلفه 
لوجـود  ايف اليت سبقتهاسية السيات اتمعامن اعن غريهاسي وذلك بفضل متيزهالسياتمع ارخيية من صور اصورة تارهاعتباب

.)2(نون الدولة للقاخضوع أيلشرعية امبدأدولة عرفت أولفهي 
حلديث يف املفهوم الدولة باإقامةملعروفة يف الشروط افر فيه اتتواإلسالميسي السياتمع اأناسبق يتنب لنال مومن خال

وهلم إقليملديهم يتوفراليهود كماواألنصارجرين واملهاى شعب وهو خليط من نه يتوفر علاسية حيث جند السيالعلوم ات اسادر
اإلهلـي نون اتمع لقااوخبضوع هذاإلسالميسي السياتمع اكتمل اام وذلسالاوالصالةلرسول عليه اسلطة ممثلة يف شخص 

امنـو الـذين آ ايهأاي" ىل القوله تعاقاريخ مصداتلاامل يكن معروف من قبل هذالشرعية وهو ماملبدأيشكل دولة ختضع أصبح
خر ذلك اآلليوم اهللا وان كنتم تؤمنون بإلرسول اهللا واىل افردوه يءزعتم يف شان تنامنكم فاألمروأويللرسول اوأطيعواهللا ااطيعوأ

ـ احيث ك" لصحيفة ا" ملدينة عرف بادستور أسسم قد لسالاة ولصالالرسول عليه اأناكم.)3("تأويالوأحسنخري  رة انت عب
ليهـود  اواألنصارجرين واملهاق بني ايف صورة ميثاإلسالمية لدولة ام اقيأسسم لسالاة ولصالالرسول عليه اب حدد فيه اعن كت

.ءت فيهاليت جالبنود اأهمملدينة ومن املوجودين يف ا

ن أبه وقبل امنوام فسالاإلىل اهم اخلزرج فدعالعقبة مبىن ستة نفر من العرب فلقيه عند ائل اهللا عليه وسلم يعرض نفسه على قبالنيب صلى البعثة خرج امن 11م احلج لعايف موسم *
لعقبة مبىن الرسول عند اايعواوس فباألث من خلزرج وثالامنهم تسعة من عشر رجالاثناىل مكة املقبل وفد ام العان اكافلم.ملقبل ام العايف مكة ان يلتقوأهللا امع رسول اعدواتواينصرفو

والاهللا شيئابا يشركوأال ( وهي اسلمن عند فتح مكة على نفس شروطهاء حني النسايع الرسول بان ء الالنساتعرف ببيعة اوىل كماأللعقبة البيعة ببيعة ام وتعرف تلك سالاإلعلى 
وس األن من اتأمراوث وسبعون رجل يل خرج من يثرب ثالالتام العاويف )يف معروفنيعصورجلهم والأيديهم وأن يفترونه بني اببهتاتوأيالدهم ووالأايقتلوالوايزنووالايسرقو

نية الثالعقبة اهللا بيعة ارسول ايعواخلزرج حيث باو
ت اضافتراد رليت هي جماعي اجتمااللعقد اليس مثل نظرية اقعياواسيسأسس تأمي تسالاإلتمع ان أؤكد ننأنريد اوهن

)26–25( . ص. صمرجع سابق ،دريس ،إ)1(
23. صمرجع سابق، العوا ،)2(

سية السيالعلوم ات اسائدة يف درالساهيم املفالدولة وفق اليت متيز اصر العناقد متيزت بكل اإلسالمية لدولة ان ا:  33لصفحة اد يف حيث يؤك
59:ية اآلاء ،لنسا)3(
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لرحيمان الرمحاهللا ابسم " 
يثرب ومن تبعهم فلحـق  وأهلملسلمني من قريش املؤمنني واني هللا بارسول النيب،ب من حممد اتكاهذ-1

.هد معهمام وج
.حدةامة واإم-2
.)1(ىل حممداهللا واىل ان مرده افيءختلفتم فيه من شاامهموإنكم-3

صارواألنجرين املهاجتمع كل من اخلليفة حيث ار اختياأساسلشورى هي انت ام  كلسالاة ولصالالرسول عليه اة اوبعد وف
يعـه كـل   اصة مث بابة بيعة خالبيعة مبثانت هذه افة  وكبكر للخالأىب ب اخلطايع عمر بن اخذ ورد باوبعد ساعدهبين سقيفةيف 

اروالعقد ليختاحلل واأهلته لس افة قبل وفخلالاعمر عهد بأناب كماخلطافة لعمر بن خلالابكر عهد بيبأة املسلمني وقبل وفا
األزمـة نـت  اهللا عنه وبعـده ك افة علي رضي خلالان توىل اة عثمان وبعد وفار عثماختيافتم ،أعضاءستة اوناخليفة من بينهم ك

اإلسـالمية  للشـورى  اصـرحي اذلك تشويهربعتاوأميةبين أسرة يف اعضوضافة ملكخلالارت اوصاألمويونء اجاومل. سيةالسيا
من ىلشوراوقد جتسدت .واملاللقوة ابنه يزيد بوية الامعاحيث عقده. ملك إىلفة شرعية من خالاإلسالميحلكم ام اوحتويل نظ

يف اإلسـالمية  لدولـة  اسة الرئافة تنظيمخلالاستمرت او" بعد افيماإلسالمييالسياسم النظاوتة يف ات متفاوبدرجآخرإىلحني 
لعشـرين  ا–هلجري ابع عشر الرالقرن اأوائلحىت –دي بع ميالالسا–هلجري ااألوللقرن الوقت يف امنذ ذلك أخرىأوصورة 

ـ اإلغاؤهان اوكالية فيهالكمالثورة ام اثر قياعلى انية يف تركيالعثمااإلسالمية فة خلالاألغيتدي حيث ميال ـ  اراعتب ريخ امـن ت
:*عهودأربعةاإلسالمية إىللدولة اوتقسم .)2("1924/ 23/03

.شدةالرافة خلالاعهد -
.األمويلعهد ا-
.سيابلعالعهد ا-
.لتركي النفوذ اعهد -

يب بكر أشدين الرااخللفاءتتمثل يف األصليةفة خلالاتنان كإو.أتاتوركل امن قبل مصطفى كمبإلغائهافة خلالانتهت احيث 
:ء العلمال اقمللك امث يكون بعد ذلك اماثون عفة ثالخلالا":هللا عليه و سلم  اهللا صلى ال  رسول اقحيث ن وعلياوعمر وعثم
.)3(حلسناأيامو األربعةء اخللفاإالهللا عليه و سلم اثني بعده صلى لثالامل يكن يف 
نب انبني جاجافيهاإلسالمية لدولة اأوفة خلالاأنلغريب هو اسي السياتمع اعن اإلسالميسي السياتمع امييز امنإ

اوهلـذ الدنياسة الدين وسياسة الشرع يف حراحب افة على صخال"بأافة خلالاتعرف اوهلذالدنيانب متعلق بالدين وجامتعلق ب
ـ الذي يهيمن على الروحي هو ان الكيان روحي ،وادي وكيان ماكي:ن مزدوج ات كيادولة ذانقصد "اإلسالميةلدولة اف ن الكي
دئ املباواألصولنقصد به تلك اإلسالميحلكم ام انظأما. أوضاعهصره وكل ايف كل عناشرامبتأثريامة ، ويؤثر ادي هيمنة تاملا
امستقيماقعياواتطبيقاإلسالمليت طبقت يف صدر ادئ املباواألصولحلكم تلك السنة يف تنظيم شؤون ان والقرااليت  فرضهالكلية ا

اعض من شرحوعلى باألمرلتبس اقله مث امة يف استقاوأكثرهف يف احنرااللتطبيق بني اار هذاسأنلية التالعصور امث حدث يف ... 

51. ، صمرجع سابق ا ،لعوا)1(
33. بق ،صادريس ، مرجع سإملنعم اعبد انظر كذلك هويدا
27. ، مرجع سابق ، صالعوا)2(
28. حول تلك العهود انظر عبد العزيز الدوري، مرجع سابق، صملزيد من املعلومات*
16. ص)2007إصدار ميديا للربجميات : مصر (جملد،10000املصدر موسوعة  املكتبة الشاملة " يف مدة اخلالفة يف اإلسالم "ءاخللفاريخ اتابن قيم اجلوزية ،)3(
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.)1("ملنحرفالتطبيق اعلى ضوء األصولا، وفسرولتطبيقاواألصولبني اف فخلطواحنرااليف عصور اإلسالميحلكم ام انظ
، اإلسـالمي سـي  ايسلام النظاطبيعة النتتضحاإلسالميسي السيام النظالسريعة لتطور ارخيية التااإلطاللةبعد هذه و

حلقيقة قد يكـون  اأنلوضعية ذلك اطية والتيوقراسية والسيااألنظمةعن كل امتميزامدنيادينيامابخضوعه للدين جيعل منه نظف
نـب  اجلواإبرازمن حيث استناتنحصر دراإلطاراويف هذ.حبدسه أوسه احبوأوبعقله اإلنسانإليهاقد يصل الوحي كماامصدره

فـإذا لتطبيق ،اواألصولمن حيث اإلسالميسي السيام النظاهو موجود يف ا مبارنتهاطي ومقالدميقرام النظالسلبية  يف ابية واجياال
م انظاإلسالمحلكم يف ام انظويبقى . لتطبيق امن حيث اإلسالميم النظاوئ عديدة يف اك مسان هنافةإجيابياكلهاألصولنت اك
.ة احليانب اتنظم مجيع جوأنول اليت حتاخرىاأللوضعية ااألنظمةعية ، كبقية اجتماالة وقتصادياالسية والسيانب امل للجواش

لـيت  العقد واحلل واأهلصة من قبل اخلالبيعة اكم عن طريق احلار اختيالشورى يف امبدأسي جنده يقر السيانب اجلاففي 
لدولة ارئيس أوإلمامأو اخلليفة امنصب  وخطورةمهيةوذلك ألاألمةمة من قبل العالبيعة ابعد افيملتأيتبة دعوة للترشح اتعترب مبث

يل له التالق وباخلاملخلوق يف معصية طاعةفالك معصية امل تكن هناعة مطلقة ماعته طاملسلمني وجيب طافهو رمز وحدة األمةيف 
تنفيـذ  -2لـدين  احفظ -1: ر وهياختصابات نذكرهاجبالرعية وعليه عشر والنصرة من قبل اعة والطاحق "حقوق تتمثل يف 

لثغـور  احتصـني  -5ك انتهاالهللا عن ارم ان حماحلدود لتصاإقامة-4)األمنحتقيق (حلوزةالذب عن البيضة واية امح-3اإلحكام
وتقليد األمناءء استكفا-9ء العطاتقدير -8ت الصدقاوءلفياية اجب-7اإلسالمند اد من عاجه-6فعة الدالقوة انعة واملالقوة اب
.)2("مللةاسة اوحراألمةسة ايهتم بسيو األحوالوتصفح األموررفةاشر بنفسه مشايبإن–10ء النصحا

مسـوه  افيم"عليه أويطلق ان مالرعية فاوبرضالعقد احلل واأهلره من قبل اختيامة يتم اعدة عاخلليفة كقان اكوإذا
ـ او.)3("زه اى جوعلاإلمجاعنعقد اابعهد من قبله فهو ماإلمامةد انعقاأما(يللما وردألعهد فنقراية بوال تنعقـد  أناملقصود هن

سـتخلف مـن   اهللا عنه ابكر رضي أباأنكم ، حيث احلاخلليفة الشخص وااعن عقد يتم بني هذاءابناألشخاصألحدسة الرئا
فقبلأشخاص*وهم ستةىالشورأهلإىلاعهد هللا عنه  ارضي ب اخلطاعمر بن أناهللا عنه كماب  رضي اخلطابعده عمر بن 

األصواتوت اتساحد له صوت مرجح فلماوبقي واألربعةفحضر أشخاصر بني مخسة اخلياحدهم ليبقى اخلمسة وختلف افقبل
هللا عنه ان رضي ار عثماختياسعة ليتم ابعد مشورة وإال مل حيدد موقفه أياممس عدة اخلاستغرق ان بصوتني وعلي بصوتني ابني عثم

ره ملن خيلفـه  اختياومنصب خلليفة منصب خطري أننستشف امللك ومن هنارث اتوامأمب البالعهد قد فتح اية والإجازةلكن 
لبيعـة  امل تـتم  أنولو قدر .بعدافيماألمةمة من قبل العاة لبيعاليخلفه ولتتم أهالنه اصة من قبله ملن يعتقد ابة بيعة خانه يعترب مبثاف
ـ  أليبفبيعة عمر .خلليفة مل يتوفر الرعية على ارط رضى م شاداء غري صحيحة مالفقهاأشارافة كمخلالان امة فالعا ة ابكر بعـد وف
. يب بكرافة صحة خالامة ملاك بيعة عامل تكن هنلومة وابكر بيعة عأليبلرعية ام متت ببيعة لسالاة ولصالالرسول عليه ا

مي يقـوم  سالاإلسي السيام النظان اة فصاديقتاالحية النامن الرأمساليةلية الليربالغربية تقوم على اطية الدميقرانت اكوإذا
ـ اة يف قتصـادي االليم النسبة للتعاوبوية من مسيحية ويهودية السمااألديانكغريه من الرباحيرم إسالميدي اقتصام اعلى نظ م النظ

صـه  اختصايف ساناإلنوأما... واألرضت السموالذي له ملكوت ال كله هللا وحده املاأنل فهي املاىل انظرته "جند اإلسالمي
ليت اة الزكالشروط يف فريضة ال وفق شروط حمددة وتتمثل هذه املااع ذانتفاالستخلفه يف اهللا فيه اخليفة إالل فليس املاببعض 

23.صسابق، عمرجلعريب،ا)1(
)77–76( ص.صاملرجع نفسه ،)2(
)77-76.( ص.املرجع نفسه،ص)3(
وابن عمر عبد اهللا كان شاهدا ص ايب وقأن بن عوف، سعد بن الرمحالزبري ،عبد ائب ،ان غان ، طلحة وكالستة وهم علي ،عثما*
57. ص) 2007، لنشراب وايس للكتالراض اري:بريوت ( ،حللام هو سالاإلوزون ، اء انظر زكريا
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ـ   اتمع من اية احلمك شروط سلبيةاوهن..هللايف سبيل اإلنفاقوكفريضة اريفهاومصاانصاإلسالمحدد رم لضـرر وهـي حت
.)1("اإلرثم بتنظيم العمل وقاقدس اكم.والربار احتكاال

ونظرا العتماد هذا النظام  على اقتصاد السوق .تقوم من الناحية االقتصادية على النظام الرأمسايل ةليالليرباةطيالدميقراإن
ية ،وهلذا أحدثت الليرباليـة  حيث السعي وراء الربح فقط دون مراعاة للجوانب اإلنسانية مما أدى إىل العديد من املشاكل االجتماع

يـة حقـوق   اومحرعايـة جل الفكرية من اايف منظومتهالعديد من التغريات واليت متثلت يف إدخال العديد من املبادئ االشتراكية  
علـى  دي حيث يقوم اقتصاسي وايكون سيأنعي قبل اجتمام اهو نظاإلسالميسي السيام النظاأناكملعمل اأربابل من العما

فـل  التكاويؤكـد علـى   ".)2("...إخـوة ملؤمنون اامنإ"اليت يؤمنون العقيدة احبكم إخوةملسلمني وجيعل منهم اوحدة أساس
م احيض على طعليتيم والالذي يدع الدين ،فذلك الذي يكذب بايت أرأ"ىل الدين يف قوله تعاأسسمن أساساعي وجيعله اجتماال
ته هو ترك للديناليتيم وعدم محاترك أنأي" ملسكني ا

ن افا تتميز عن غريها من املنظومات الوضعية بوجود القرآن والسنة إيف املنظومة الفكرية اإلسالمية فلنسبة للتشريع اوب
لتمسك ان على ضرورة القراأكدذلك  وقد إطاريف واءاشامايشرعوأنحلق املسلمني وهلم اق و دستور ابة ميثالسنة مبثان والقرا
" هللا   انزل اامبامل حيكموألملكفر املشركني باليت تصف ااآلياتلعديد من اك اهنأنحيث اإلسالمية لشريعة اوتطبيق لشرعاب

–األوليف مصـدره  اإلسالمفصل اوهكذ. هللا على نبيهم اأنزااحلكم مباايتركوالأنوهو حتذير شديد وتنبيه مؤكد للمسلمني 
لسـلطة  اعة اجب طاوجعل و... لدولة املشروعية أساسانون القاأحكامم التزانون فجعل القالدولة واني قة بلعالايف -هللا اب اكت

عة يل اطن عصيت فالاهللا فيكم فاطعت أاطيعوين مأبكر وبأل اوق. لهاوعهمي وخضسالاإلنون القابأحكامامهالتزامبدى امرتبط
.)3("ملعروف  اعة يف الطاوإمناهللاعة يف معصية اطمي ،السالاإلواملبدأ. عليكم 

مي يتمثل سالاإللتصور التشريع يف ان ألتشريع حيث جند احية الغريب من ناسي السيام النظامي عن سالاإلسي السيام النظامييز اوم
لتوفيقيـة  ام احكاألع ن تشرأولألمةن  املكان والزماتتغري بتغري لسنة الان والقرال كلية  وقفية من خالاماحكأهللا قد حدد ان أيف 
يف تفصيل مجيـع  ايهتديمة ايري عامعالكرميهللا وسنة رسوله اب امن كتاإلسالمء استخلص  فقهالعصر حيث،اجهة تطور املو
لتعبدية من هـذه  الشؤون اعدى امي فيمسالاإلتمع اميس اي يف كل مأدية وحكومية اقتصالكلية  من خلقية وام سالاإلليم اتع
م هـي  سالاإلاليت حددهامة العااألحكامومن بني .)4("ح ستصالان واستحسايتفرع منه ويتفرق به من اس ومالقيامة العايرياملعا

عتـه  اكم وعدم طاحلاخلروج عن انية امكإء من حيث الفقهاختلف الكن قد .مبعصية يأمرمل اعة مطلقة ماكم طاحلاعة اوجوب ط
ن تكون يف حدود أين الثالشريعة واتقضي به ارض مع ماتتعن تكون الأن اشرطان هلافعة فرض ديين الطا" نت اكوإذا. وعزله 

ايعناباذإاكن:هللا بن عمر ال عبد اوق"استطعتماهللا مااتقوا" ىل اعة  لقوله تعاستطاال

)44-43(.ص. صمرجع سابق،لعريب، ا)1(
10:احلجرات ،اآلية )2(
)26–25. (ص.، صا، مرجع سابقلعوا)3(
47. صمرجع سابق ،لعريب ،ا)4(
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.)1("استطعتمافيمايقول لنةعالطالسمع واهللا عليه وسلم على اهللا صلى ارسول 
سياسي اإلسالمي مثل النظام السياسي الغريب من حيث انه نظام متكامـل، يشـمل اجلوانـب السياسـية     إن النظام ال

واالقتصادية واالجتماعية والقانونية فضال على أن النظام السياسي اإلسالمي نظام ديين حيث يساعد وميكن املسلمني مـن إقامـة   
وهنا نشري اىل أن محاية الدين هي أوىل من محايـة املصـاحل   . نة يف اآلخرة دينهم مما يضمن هلم احلياة السعيدة يف الدنيا والفوز باجل

الدنيوية ،ويعتقد املسلمون أن اهللا قد اشترى منهم أنفسهم وأمواهلم مقابل اجلنة يف احلياة اآلخرة ، ولعل هذا ما مييز اإلسالمي عن 
اتمع اإلسالمي جمتمع متدين يف حني جنـد أن اتمعـات   ويعود ذلك إىل اختالف طبيعة اتمعني حيث جند أن.النظام الغريب 

.الغربية وان كانت حتترم الدين فهي جمتمعات غري متدينة مثل اتمعات اإلسالمية 
خلليفـة  االتزامعدم لة ايف حل اشكاإليبقى خلليفة بفترة زمنية معينة اية مي مل حيدد والسالاإلسي السيالفكر ان اكوإذا

: هني اجتااهن"جيوز ؟ وم الأخلروج عليه اشرعية فهل جيوز لاباألحكام
ت ومتسـكهم  اباضـطر االلفـنت و املطلقة لتجنب اعة الطا: نية   السلطام احكاألب احب كتاوردي صاملاول وميثله األ

خلروج على اهو وجوب :ي ندلساألبن حزم اين وميثله الثاه اجتاالامأ.كرب األلضرر ادي ادىن لتفاأللضرر الشرعية ،حتمل اعدة القاب
خـر  اآلحلديث اويف " احان ترو كفر بوأإالهله أمر األزع اننن الاو" ... حلديث اعلى اءاللعزل بناصبح مستحقألذي ام اماأل

الة  لصـال افيكم امواقأامل الاق.بذهم عند ذلك ؟اننفالأهللا ارسول اياقلن" لذين تبغضوم ويبغضونكم ائمتكم أر اوشر"... 
و أملسـلمون  احـب  أاخلروج عليه يف ماكم وعدم احلاعة اوجوب طاسبق يتبني لنال مومن خال.)2(" ة لصالافيكم امواقأام

ـ اذإخليفة للمسـلمني  حيدث من قبل االماة وهذلصالاملسلمني من اترك دينه  ومنع اذإإالخلروج عليه اميكن والاكرهو ن اك
.امسلم

ـ العديد مـن  اين من انه جمتمع يعانشري هنا اإلسالمي،سي السياتمع التكلم عن ار اطإيف و ة قتصـادي االسـية و السياكل املش
سـي  السياتمـع  ال ايـز لفترة زمنية طويلة والسالميةاإلول طمس هويته الذي حار استعمن عرضة لالاعية حيث كاجتماالو

سع عشر جمموعة التالقرن الذي شهده اوريب األلتعدي افرز القد و"ل قالستاالرية حىت بعد استعماالر اثاآلين من تلك امي يعسالاإل
ـ األلدين ال الشيخ مجان القومية وكاحلركة اوسالميةاإلاليقظةحركة ابرزهأوسط األلشرق اخمتلفة يف وأفعالردود  بـرز  اين افغ

.)3("مي الساإللتصور اإلحياءحلديثة ات التقنياليب واساألم استخداعلى الذين عملواولئك أ
ت فكرية متعددة وخمتلفـة مثـل   اراك  تيابل هن.فقطسالميةاإلت ارالتياجند لعربية الاوسالميةاإللفكرية احة السايف و

سيسـية  أعدة تارة وكقاللحضكأساسم  سالاإلابقبوهلمارين متيزاتي"ك ان هنأإالالقومية وغريهالية والليرباكية واشتراالنية والعلما
فاإلصـالحية سالميةاإلواألصولية،و سالميةاإلحية صالاإلاعي ومهاجتماالسي والسيام املكونة للنظادئ امستودع للمبللمعرفة وك

ملودودي اعلى األبو أاليهإدعااكمسالميةاإلواألصوليةل اقبإين وحممد عبده ،وحممد افغاأللدين ال امجاليهإدعااكماإلسالمية

98صمرجع سابق ،لعريب ،ا)1(
)100–99(.ص.صاملرجع نفسه ،)2(

)27–26( .ص.صالعوا ، : انظر كذلك 
395. صمرجع سابق،،بيليس  )3(
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.)1("اليهإلتوصل اهج املعرفة وحول سبل ومناحول اء نظرمايف بناساسأن اخلميين ختتلفاهللا اوآيةء وسيد قطبالبناوحسن 
حيث جند ،م للمسلمنيسالاإلاليت كفلهاوالرأيلتعبري امي يؤكد حرية سالاإلسي السياتمع الفكرية يف ات ارالتياتعدد إن

ـ إهـو  اعندهالبديل عن هذاو...لسلطة هي ملك للشعب ان ألذي يقول ااملبدأصولية األسية ترفض السياحية النامن "نه ا ء انش
يف واألخالقيـة لطبيعيـة  انني القـو افتؤكد على وجود سالميةاإلحية صالاإلاأمة اواملسالفضيلة والعدل وات مؤسسة على اجمتمع

.)2("لعقل اباعليهلربهنةاهي حقيقة وميكن واألخالقيةلطبيعية انني القوانية فهذه انساإللطبيعةا
على قصـور  ايضأم يؤكدون أإال،ئقاحلقالوصول للعديد من العقل ويف قدرته على ايف ان وثقواوناالصطالحيوأناكم

جيعـل  اوة على هـذ عال"عدة للدين املسامور األهم ألعقل من اجة للدين ، ويبقى اجيعله يف حائق مماحلقاىل كل العقل للوصول ا
مـن  أمهيـة كثر أهو ان مأإاللعقل ، اس من النايف تأثرياكثر أألنهق خالاألعلة يف تكوين الفامل العواهم أين من لداحممد عبده 

ـ إن انساإللعقل فعلى ان عن طريق امياإلىل التوصل الكن عند . لدين وللعمل مبوجبه املعرفة العقل يشكل مصدران أذلك هو  ع اتب
ولإللوهيـة  قـع  افـق للو املوالروحي للكـون  ايل واملثاملفهوم واملنطقي التفسري انه اعلى لدين ايعرف علي شريعيت اكم.لرسل ا
اصوليني نقـدو األن أي أ) لوضعية ا(فيد هيوم ارت مل ودالعلوم كجون ستوافلسفة يرفضونوإمنالعلوم ايرفضونالواألصوليني.
.)3(لفلسفة ا

األسـس من حيـث  ،لغريباسي السيالفكرية للمجتمع اخللفية اتلف عن مي ختسالاإلسي السيالفكرية للمجتمع اخللفية ان إ
لفلسـفة  اهـو ينقـد   وإمنالفلسفة كفلسفة وفكر اينقد لذي الاأليب حامد الغزايلسفةلفالافت اب اىل كتانشري اوهنملنهج او

م أذ إلدين اميون فهو سالاإللذي يطرحه البديلاامأ" لدين انة باستعاالملطلقة دون اردة و احلقيقة اىل اكمنهج منفرد للوصول 
ىل العمل اة واحليالفكر وانظمة أميون سالاإليقسم الكون هلذابقه مع اسقه وتطام يتوقف على تناو نظأي منهج أحية ن صالأيرون 

.)4("هو غري ذلك اهللا وماهو معطى من اقسمني م
ن أ" حلكـم  اوأصـول م سالبه إلايف كتاثبتهأالشيخ كماء ارأصة وخالزق الرالشيخ على عبد اء ارأىل ابعض الكتب شري ت

طيـة  ادستورية ،دميقرأودية استبداو مجهورية أو مقيدة ، فردية  أي نوع ،مطلقة أن تكون من أميكن سالميةاإللدولة احلكومة يف ا
نزعـة ملـك وال  اتشوصة للدين الالدعوة دينية خرسوالإالهللا عليه وسلم مل يكن الرسول صلى ان ابلشفية ووأكية اشتراو أ

يتسـع  مي السالاإلر التيار يف ات من قبل شيوخ ومفكرين كبادانتقاالب قد تعرض للعديد من الكتاالكن هذ.)5(" دعوة لدولة 
اهـذ قض جوهري يفاىل تناالعواذ ويشري سليم اشرأييعترب رأيهن أم ادانتقال نستنتجه من خالاليهم لكن مإلبحث للتطرق ا
ن اوقد مشله سـلط إالحلكم اليه يد إمتتد امماشيئفالمالاهللا عليه وسلم شالنيب صلى ان ان سلطاك" فيه انقراننأب متثل يف الكتا
هللا عليه وسـلم علـى   النيب صلى اية خل حتت والاوهو دإالن السلطاسة والريايتصور من انوع ممهللا عليه وسلم والالنيب صلى ا
.)6("ملؤمننيا

37.ص) 2004ايرين/اينلثانون العربية كالوحدة ات اسامركز در: بريوت(،وىلاأللطبعة ا،ان وتركيارإيلعريب والوطن ايف اإلسالمية ت احلركاموسوعة ملوصللي ،امحد ا)1(
16.46com.  : O8. 12. 2008www.scribdعة السا

38-37. ص. بق صاملوصللي ،مرجع سا)2(
39.بق صاملوصللي ،مرجع سا)3(
59.ص،املرجع نفسه)4(
117. ، صالعوا ،  مرجع سابق )5(
118. ، صاملرجع نفسه)6(
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لفكـري يف  التطرف اوباملغاالةري خاألالغريب من حيث متسك هذاسي السياتمع امي عن سالاإلسي السياتمع امييز اوم
علـى  وإجبـارهم سالميةاإلت اتمعاعلى التعليمية وفرضهاسية الدراهج املنايف اولة تطبيقهانية وحمالعلمالقول باته للدين وادامع
لوجود امن وإنكارهلدين اة ادامعاقطالإيعين لعلمنة الامفهوم أنإال،املدنية ونشري هنالتربية ادة امبسالميةاإلة لتربيادة ال ماستبدا

ـ أنية يف ارخيية للعلمالتاجلذور ان أ" قع ،ذلك الواالدين فطري وحقيقة يثبتهاأنحيث ،لسليماملنطق العقل وايقبله فذلك ال اورب
ره من قبـل فئـة   احتكاسحبت الدين لكنهالصلة مع او قطع ألرب اس تغييب اسأنهضة مل تقم على لاحبت مع حركة اليت تصاو

ـ وأصـبح لشـعب  امـن  شرعيتهملدين يستمدون ال اصبح رجأسة حبيث السيالكنيسة عن اوفصلت ... حمددة  لـدين  ال ارج
عل معـه ولـيس يف   التفاتمع وايف خدمة ارات جداثبإاته عليهاومؤسس.تمع وتطوره امن حركة الدينية جزءات املؤسساو
ـ اىل املعوقـة  املشوهة وانية العلماية دخول اوبد.)1(" ه ايإاهلي مشكوك يف متثيلهاشرعية متومهة مستمدة من مصدر ادهاعتما مل الع

لنمـوذج  ان اكالسلطة يف تركياىل اتورك اتأل اوصل مصطفى كماعندم" نه ات اسالدراورك حيث تفيد تاتأل امي مع كمسالاإل
ـ ام ذسالاإلن أل اكموأكد.االكياساسأرض األليت تعترب او) قليميةاإل(ملتسلطة انية العلمالدولة اعتمده هو منوذج الذي ا ن اته ك

نيةالعثمافة خلالاء الغإلتنظيم ، ومت افة والثقالغربية يف حقول اذج النمالتحديث تتطلب تقليد ان عملية اط واحنطااللتخلف واسبب 
م ار من عاعتبان ارإيثة يف ابه للحداعتمد منوذج مشاس واللبابة والكتانون وحروف القات االذج غربية يف جماوفرض من1924م اع

كية قوميـة  اشـتر ات اراك تياهنأناكم.)2("دللبالاهابعد شالسلطة ونصب نفسه فيمالوي على استوىل رضااعندم1921
نية شكلت العلمان ألدولة ،وحيث الدين عن انية تعين فصل العلمان أملختصني على الدى إمجاعك شبه اهنن اكاذإنه امتفقة على 

مي لكي تكـون  سالاإللعريب امل العانية يف العلمامر يتطلب تطبيق األن افائزهاركوإحدىلغربية ارة احلضايف تطور اسياسأاعنصر
.)3("لفكرية اااملستلهمون مرتكزاوأ" لتنمية انظرية "ر انصأء هم رية وهؤالاركيزة ضة حض

ـ اأالزمن اليت تعين اSaeculumتينية لالالكلمة امشتقة من اليس يف كوSecularismeنية العلماخطورة إن  مل الع
بـه  العظمـة يف كت ار عزيز اشأاخلطورة تكمن كماهو روحي ديين لكن اهو زمين دنيوي خمتلف عن مانية تعين مالعلمالتصبح 

ة فحسب بل احلياملقرر يف امل العامل هو العاجم عن كون النابالشأننية ليس العلماقع اوو" نية من منظور خمتلف حيث يقول الملعا
وإنسـانية وعقلية حديثـة  وإداريةسية اهيم سياعود مفلصب تشكل سجالالكتااني موضوع هذلعربيالفكر اة واحليانية يف العلما

نونية على مدى قـرون  القالتربوية وافية والثقاة احلياهليمنة على اانت هلاليت كالعقلية ااعتهادينية وبضلاملؤسسة امع ميش افقامتر
.)4("لغريب اريخ التامن 

نيـة  العلمان ألغرب هي ااخذ اليتانية احلقيقي للعلمالفهم ان أ"نعتقد فإننانية العلمات عديدة لفكرة اك تصوران هناكوإذا
نية العلماو. ضحة حمددة اليم دينية واعو تأس تطبيق نص اسأرة على اظمت وسنإذاإال،تستقيمالالدنيامور أن التسليم بارفض ت

قض ايتنالاومبواإلنساناتمعفيه خدمة امبانيلدين عقالالشكل تعين توظيف اانية ذالعلماف.. .حتاربهلرب والاتنفي وجود ال
.)")5تمع احل افيه صان وملانساإلخلدمة لدين وجدان أذ إلدين امع روح 

كأيديولوجيـة لعربيـة  القوميـة  اولعبت ت زمنية خمتلفة ،اعرب فترت فكرية ارامي عدة تيسالاإلسي السياتمع اذب القد جت
نيـة   العلماب احزاألبرز اومصر  واق وسوريالعراة يف صاوسط وخاأللشرق اسية يف السيانظمة األنية دور كبري يف اكية علماشترا

تلـك  :لنهوض اك قوة جديدة يف طور انت هنالعريب فقد كال اخليافة عربية بقيت مسيطرة على اورغم وجود ثق"لبعث اهو حزب 

)280–279(.ص.بق ،صابرش ،مرجع سأ)1(
396. صمرجع سابق،بيليس  و ،)2(
278.بق ،صابرش ،مرجع سأ)3(
278.،صاملرجع نفسه)4(
278.ص، املرجع نفسه)5(
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سـية يف  السيانظمة األن ختلف أسية السيات ادبياألتشري اكم.)1(لدينية الصحوة اىل الذي يسعى ام  سالاإلنت اجلديدة كالقوة ا
ـ اء ظهور كـل  اشر وراملبالسبب ان اكالشعوب وقهرهاعلى اوتسلطهإلسالميةوالعربية الدول ا ملعتدلـة  اسـالمية اإلت ارالتي
سية عنـد  السيات اقلعالاتنضوي"و.ملستبدة انظمة األلثوري لقلب التغيري اوعملت على سالميةاإللصحوة اليت تبنت املتطرفة او

ميني سـال اإلصـوليني  األجلدلية بني اقة لعالافهم اميكن بدوليت الاسية واسأيم هاربعة مفأصرين حتت املعاصوليني األميني سالاإل
.)2(اإلسالمبع هوالراد واجلهالث فهوالثاامأمل العاهلية اين جالثام وسالاإلملية اول عاألملفهوم اوغريهم ف

ملشـروع  اويقوم " قبلية لتحقيق أهدافه سالمي كان ممنهجا ويقوم على أسس علمية وله إستراتيجية مستإن الفكر السياسي اإل
مـة األين حترير الثامة واألء بسلف اقتداالم وسالاإلدئ ام مببالتزاالاوهلأن اركأربعة أين على افغاأللدين ال احي جلمصالاإللفكري ا

لغربيـة  الـنظم  العلوم والقوة يفابأسبابخذ األبع الرامية وسالإمعة امة يف جاأللث توحيد الثارجي واخلاخلي والداد استبداالمن 
،األفغـاين لـدين  ال امجان يروج هلاليت كالثورية النظرية ابل احية يف مقصالاإللنظرية اسي قدم حممد عبده السيالفكر ال اويف جم.

.)3(."سـي  السيالعمل املقصودة من اية الغاضمن يف حتقيق األوقومألالطريق اح هو صالاإللتدرج يف ان أن حممد عبده يرى افك
لتحـرر  الدينية حىت نتمكن من حتقيق ات املؤسساعن طريق خمتلف لألجيالسية السيالتنشئة التربية واوتقوم فكرة حممد عبد على 

دين وشرع فقد وضـع حـدود ورسـم    "ل حممد عبده اقام كمسالاإلن ال.لقوة ايل تكوين التامي وبسالإسي ايوتكوين فكر س
حبة اهي صواألمةخلليفة اوأن السلطاوهو ... حلدود اإلقامةوجدة قوة اذإإالم احكاإلحلكمة من  تشريعاتكمل فال... احقوق

م سـلطة  سـال إلاليس يف . لوجوه اكم مدين من مجيع افهو حاذلك من مصلحتهرأتليت ختلعه مىت السيطرة عليه وهي احلق يف ا
اجلـه اء مـن  اليت جات املهمامن بني "نه اأكدحيث .)4("ر لشالتنفري من اخلري واىل الدعوة احلسنة واملوعظة ادينية سوى سلطة 

.)5(" لوجود امن اثرهأوحمو اعليهواإلتيانلدينية  السلطة ام هو قلب سالاإل
ـ جهةة من ام حياكنظباإلسالمتعترف والسالميةاإللشريعة اليت تنكر تطبيق املنكرة احلكومة اوي العشماويرفض  اكم

ن يف امكاإلليت جتتهد قدر املسلمة احلكومة انية ويؤيد ارض من جهة ثاألهللا يف اكمية امتثل حاأليت تدعي الدينية احلكومة ايرفض 
وقد قال عمر للرعية إن كنت مونيملسلمة اللحكومة اضحاواجمنوذانوالذين كاشدين الراء اخللفاباقتداءسالميةاإلم احكاألتطبيق 

ن جعل يف رعية أحلمد هللا ال السيف فقاك حبد اهللا لقومناوايالرعاحد ال له افقوموين فقاخطعلى رأيتموينوإذافأعينوينعلى حق 
لتوجيـه  اقبلـت  انت كذلك ملاكية ولوهلاإلدة اراإلم متثل اياألمن اومنت ياكامسالميةاإلحلكومة اف.. لسيف اعمر من يقومه ب

.نقدلاو
ـ اجتااللعديـد مـن   اك احد فقط بل هناه واجتال من خالسي السياتمع احول ميسالاإلن ننظر للتصور أميكن ال ت اه

ن أونكتفي بعد .ين الثاب البالث من الثالفصل ايف اهلاقد تطرقنبأنناونكتفي اصيلهاللغور يف تفالبحث هنايتسعت والالنظرياو
حلكومة ابه اخلميين يف كتاقترح احيث . لفقيه اية الملتعلقة بواخلميين والشيخ اسبق بعرض فكرة ونظرية السنية فيمار افكاألاولناتن
حـدة  اسية يف هيئـة و السيالسلطة الدينية والسلطة اجلمع بني اهو اهم فكرة يطرحهالدين واء اعلمامة دولة حيكمهاقإسالميةاإل

ن كـبري  أذلك ان يكون فقيهأهليئة يشترط فيه اسة هذه ان من يتوىل رئأس اسألتسمية على اذه تلفقيه ومسياية والايطلق عليه
ين ايـر اإللدستور امسة من اخلادة املاتقضي " و.لدولةا،ويف حكم امور كلهاألئية يف النهالكلمة الذي تكون له املسلمني هواء افقه

397. صمرجع سابق ،،بيليس  )1(
62.بق صاملوصللي ،مرجع سا)2(
)311–108( .ص. بق ، صامرجع سالعوا ،)3(
)314–311ص ( . ، صاملرجع نفسه)4(
15. ، صرجع نفسهامل)5(
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رف العالتقي ال دالعاللفقيه سالميةاإلن ايرإفرجه يف مجهورية تعاىلهللا اعجل *ملهديام اماإليف غيبة واألمةمر األية ن تكون والاب
و أئـد  القان اكثرية فاألي فقيه هلذه أز احرإلة عدم اويف ح.دته اهري وقبل قياجلماكثرية ألذي تعرفه املدبر املدير واع الشجالعصر اب

.)1("ئة املابعة بعد السادة اللماملسؤولية وفقائط يتحمل هذه الشرامعي اء جالفقهاملركب من ادة القياجملس 
لشيعي ارالتياء ومفكري اف حىت بني علمحمل خالوهياخلميينسية يف فكر السيار افكاألخطر الفقيه من اية وتعترب نظرية وال

لشيعي وليست ارخيي التاث التراىل اتنتمي األنظرية اهذه الغوالسنية حيث  تعترب يف نظر حممد سليم ات اهاجتاالمبختلف النابافم
. ىل دليلاج احتتفكرة بديهية الايعتربهخلميينالشيخ ان أرغم .سية انظرية سي
ن كل ألدين رغم اسي ركن من امة جمتمع سياقإيعترب ته الاهاجتامي مبختلف سالاإلسي السيالفكر ان أليه إرة اشاإلجتدر اوم

ميكـن  نه الاف...ء القضاة والزكالعدل واكإقامةلدينية ات اجبالوالعديد من اك ان هنالدولة وامة اقإت تؤكد على ضرورة اهاجتاال
صوله أل من أصو ألدين اكن من رايعتربوهجب لكن الاجب فهو والواإلقامةجب اوما هون ألدولة ورغم امة اقإم م دون القيا
يـة  العبته مـن دور يف مح امو) سيالسياتمع ا(لدولة ايشيدون بدور مأصوله رغم أصل من أن والامياإلن اركأركن من وأ
لـذين  الشيعة اماعدا.صولاألملشورة وليست من اوللرأيليت ختضعالفروع امن لدولة اورغم كل ذلك تبقى مي سالاإلتمع ا

" بدين من قولـه  العام حممد بن على زين اماإلت الذايضأنسبوه ايؤمنون مب" لدين ان اركأركن من وإاصول األمن اأايعتربون
مث نزلـت  ..ج حلامث نزل ..لصوم امث نزل ..ة الزكامث نزلت ..ة لصالا:حدة اواوتركواربعأاذوخافاد مخسالعباهللا فرض على ان أ
.)2("لديناصول أمن حلكم ام اسة ونظالسيامة واماإللذين جيعلون الشيعة وحدهم هم اف.) مة اماإل(ية لوالا

ـ ء اشامسن يقتبأمي سالاإلسي السياتمع انه من حق اىل اخري نشري األويف  وطـرق  وإجـراءات بري ائل وتـد امن وس
ـ اتمع لتحقيـق  اجل تنظيم امن ارض معهاتتعالوسالميةاإلصول األن تكون تتفق مع أت غربية بشرط ارساومم حل ودرء املص

.مي سالاإلتمع امع قيم اوتكييفهاضبطهحماولةمع سالميةاإلت اتمعاطية يف الدميقران نقيم أر ميكن اطاإلاويف هذسد املفا

الة خمتلف فيهاوهي مسات جورن مألأبعد رض عدالاألنه سيعود ليمالاملذهب  ااع هذاتبألذي يعتقد امية اماأللشيعة اين عشر عند الثام اماإلملهدي وهو ام اماإلىل انه يشري اف*
. لعودة ايتعلق بفكرة ا صة يف مالشيعة نفسهم وخاء اء وفقهالبعض من علمالسين بل واملذهب ااويرفضه

268. بق ،صامرجع سالعوا ،)1(
60-59. ص.عمارة، مرجع سابق، ص)2(
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لث الثالفصل ا
طيةالدميقرلرجياخلالبعد ا

"لعوملة ا" 

لعوملةاحتديد مفهوم إشكالية: األولملبحث ا-

سيةالسيالعوملة ا: ين الثاملبحث ا-

ةقتصاديااللعوملة ا: لث الثاملبحث ا-
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على كبري ثر القطبية اباألحاديةمريكية األملتحدة ات ايلوالاد انفراكية واشتراالل ابعد زولدويلام النظاغري يف ن للتاك
لدويل ام النظات اقنعكس على قيم وعالالدويل ام النظالبنيوي يف هيكل التغري اف.واإلسالميةلعربية الدول اطي يف الدميقرالتحول ا
فوكوياما يف كتابه فرانسيس ، وأبرزها أطروحة اية التاريخ لية لدولات اقلعالايف اامكخذتأت قيمية جديدة والمقفبدأت،
ية حيث تؤكد كال األطروحتني على أن الدميقراط. صامويل هانتيجنتلوأطروحة صاد احلضارات " اية التاريخ والرجل األخري "

من حيث أن أطروحة اية التاريخ تؤكد على اية نيف حني خيتلفا،على مستوى نظام احلكمبشريالالليربالية متثل قمة التطور
وميكن ،ء بني خمتلف الشعوبوتعترب القيم الليربالية قيم عاملية علمية متثل نقطة لقا،بعد احلرب البارديدولوجياتاألالصراع بني 

قتصادية من أجل وتقوم على أساس التفاعالت اال،متحررة من القومية والثقافة والدين عاملية منسجمة سها إقامة حكومة على أسا
انتزاعوالرغبة يف يعتقد بأي قيمة سوى قيمة الثقة بالنفسي الالذو،املتحرر من املبادئ والقيم إشباع رغبات الرجل األخري

.بالتفوق من قبل اآلخريناالعتراف
بني إىل صراع ع بني األيديولوجيات حتول الصراع الصراوانتهاءبينما يرى صامويل هانتنجنت أنه بعد احلرب البارد 

لدولية من ريورة العالقات الدولية ومن هنا تغري مضمون الصراع يف العالقات ات وأصبحت الثقافة هي املتحكم يف صاحلضارا
اسية باحلدود حيث مت إستبدال احلدود اجلغرافية السي،تسع حضاراتمضمونه احلضاري بني مثانية أومضمونه األيديولوجي اىل 

وهو يتوقع مواجهات عنيفة بني احلضارة اإلسالمية كما أكد أن لإلسالم حدود دموية.الثقافية بني تلك احلضارات
تلك احلضارات القيم الدميقراطية الغربية اليت واحتراموذلك لعدم قبول ،والكونفوشسية من جهة واحلضارة الغربية من جهة ثانية 

لية الليربالعوملة  املية مثل العات املفرداملي  جمموعة من العاسي السياب اخلطاتسيطر على بدأتعليه  و.تعترف حبقوق اإلنسان 
ن انساإلطية وحقوق الدميقرات مثل مقوالافقت معهاليت تراضيع املوالعديد من ات املفردان هلذه اوقد ك. ة قتصادياالسية والسيا
ركة اوملشإلنسانحلرية وحقوق اكجلديداب اخلطايف اامكتأخذبدأتليت اايالقضالكثري من ااوغريه...مي سالاإلخلطر او
ر انتشاد ازديانت ات كالتغرياهذه اليت محلتهات املوضوعاهم أأنىل اسية تشري السيادبيات ألانأإاللتعددية  اسية والسيا
قد و. the ultimate legitimate alternativeواعتبارها  البديل الشرعي والوحيد جلميع نظم العامل طية الدميقرا
و تنمية أعلى لكل فكرة تطوير األملثل اهي قيمه لتصبح م ايل بشكل عالليربالفكر اارانتصاجمرد خطابات تعرب على عترب ذلك ا
. سالميةاإللدول ااومن بينه. لثالثاين والثامل العات اجمتمعاسيمء الالدول على حد سوات واتمعاخل اد

طية مل الدميقرالثورة ان هذه او)طية الدميقراو عوملة أطية الدميقراملية العالثورة ا(مل بالعايف طيالدميقرار انتشموجة اللقد عرفت 
ملي العاملستوى الوطين فحسب بل على احمللي املستوى اليس على ،هرائج ومظانتاب وهلاسبأاءهان ورابل ك،لصدفة اتكن وليدة 

ت املتغرياهذه اليت محلتهاوالتأثرياتت التغرياعن هذه امل يكن بعيدملالعااجزء من هذخصوصا كمي سالاإلمل العاوايضأ،
طي الدميقرام النظاتبين خلي للدول ومن أبرزهاالداسي السياقع الوات على اعيالدويل تدام النظالتغري يف اان هلذال كاحلافبطبيعة  .

يف جزء من اليت تنشات اهاجتاالليد والتقات وادالعار وافكاألر انتشا" يتمثل يف لعوملة ايقة وجوهر ن حقأبل .ملالعايف خمتلف دول 
ىل حد كبري اوهي كذلك -ت تبدواهاجتاالليد والتقات وادالعار وافكاألن مثل هذه ايل فاحلالوقت امل ويف العاء ارجأقي اىل بامل العا

لتحول انب معينة من عملية اىل جواوينظر ...لتغريب ادل لعملية املعاىل حد كبري املة لعوار اعتبالسهل الذلك من املنشأغربية –
.)1(..."فية الثقامة األت هلوية احتدياأطي على الدميقرا

لسنة ارسامالقاهرة ICFSتعليق صالح عيسى العدد الثالث ا،ملركز الدويل للدراسات املستقبلية واإلستراتيجيةتاترمج" عوملة يف الشرق األوسط لاة ادامع"باري روبني،)1(
=6.، ص2005وىلاال
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ث ابع، كان سببا مباشرا يف انملالعالغربية على القيم او هيمنت ،لعوملة اإطارهذا التحدي هلويات األمم الثقافية  يف
لذي امي وسالاإللتهديد اخلطر واىل ات عديدة تشري امؤلفبرزتحيث،سالميةاإلفة الثقاابرزهأومن ،لتقليدية ات افاللثقحياءإو

ذ يبلغ عدد إمل العالشمل يف اوقدرة على مل اكثر نفوذاألممية األلقوة ام سالاإليشكل "لعوملة  حيث ام امأرا حديدياان جدوقد يكُ
بني امتتد مايل ستة ومخسون بلداغلبية يف حوأملسلمون اويشكل الدنياء ارجأمن بليون مسلم منتشرين يف كثر أباإلسالمملؤمنني ا
سوف ... مل العان اكثر من مخس سكأيديولوجية حتتضن أملية وقوة انة عام ديسالاإلن وجود اف... اسيآىل جنوب شرق اافريقيإ

ىل املغرب امن الية للغرب تقليديانت مواليت كالنظم الفعل امي يهدد بسالإلالغضب اف...مي سالاإلخلطر ايستمر يف رفع منظور 
كما يطرح اإلسالم كخطر بديل عن الشيوعية مفضل وخمتار من قبل األمريكيني الذين يبحثون عن .)1("ناكستاردن حىت باأل

لتمييز بني بديل اعلى وجوب سبيزيتو .تب جون لالكاعدو جديد  خيتربون ضده قوم وعزمهم بعد موت الشيوعية وهنا يؤكد 
.إيديولوجيو أو حتدي ديين أ

ليـة  آبة اسـتج اهـي  واإلسالمية لعربيةالدول اطية يف الدميقرات لتحوالانت اكاذإاملفكرين حول ماف كبري بني ولقد وقع خال
طيـة يف  الدميقرات احصـال اإلديد من لعاسي جتلى يف اسيحيث لوحظ نشاط،لدويلاملستوى اليت وقعت على البنيوية ات اللتغري

سـية  ات سيلعربية من حتوالات اتمعالكثري من ايعيشه ان مأخرآيف حني يرى فريق .سبتمرب 11ث احدأبعد ةميسالاإللدول ا
ت يف احصـال إ"كانت هناكاكم1988منذ بدأتليت ائر واجلزايف سيةالسيات احصالاإلت بكثري وتشهد بذلك اهلجماقد سبق 

ت اليآر يف استمراالن الصعوبة مبكاخلية جعلت من ات دابة لتغرياستجاءت اليت جاخلليج املغرب وعدد من دول اليمن واردن واأل
سـي  السياح صالاإلن تفسري إعية اجتماالالفئاتلكثري من اسي لدى السيالوعي احتقق من منو يف ادون تقدير مل،لتقليدي احلكم ا

يف فهم اويعكس قصورامعيباالختزامريكية ميثل اإلملتحدة ات ايلوالاصة من قبل اجنيب وخاألرجي اخلالضغط امل اجمرد رد فعل لع
لتقليـدي مـن   التمييز ار يف استمرااللصعب العوملة لدرجة جعلت من ارجي قد تطور يف ضل اخلالدور اولكن ...خليةالدالبنية ا
.)2(."لوطنية ادة السياجع اتسبب يف ترارج كماخلاخل والدا

ـ اننأإال.مي سالاإللعريب والوطن اسي يف السياح صالاإلرجي لعملية اخلالدور ان ننكر أنستطيع الأنناورغم  انشري هن
لرئيسي حلدة احملدداخلية هي  الدالبيئة افلعربيةالدول اطي يف الدميقرالتحول ادور كبري يف عملية اهلوإن كان رجية اخلامل العوانأ
كثـر  ألعرب ان أىل اسية السيات ادبياألتشري اوهلذ.حملفزاعد واملسارجية دور اخلالبيئة اسية يف حني تلعب السياتلتحوالاه اجتاو

1985.يت منذ السوفياد احتاالاليت شهدهات لتحوالابتأثرارجية اخلاف اطراأل
.لكنها األقل استفادة من التحول الدميقراطي الذي اجتاح العامل 

نظمـة  األلعوملـة يف  اكيف تؤثر : ملتمثلة يف اوح العديد من األسئلة ،لكننا نكتفي باألهم منها فقط هنا أن نطرميكن و
لسلبية وكيف ميكن انب اجلواهي اة ؟مقتصادياالين للعوملة الثالوجه اطية هي الدميقرار اعتباي مدى ميكن أىل ا؟لوطنيةاةالسياسي

ـ اطيـة يف  انظمـة دميقر أمة اقإلغرب يف اقية امدى مصدا؟ مااالحتفاظة بية وكيفياجياالنب اجلواهي ا؟مالتخلص منها مل الع

رضة املعات احلكم وحركانظمة أغلبية أمي ،فسالاإلوسط األلشرق ااومهايقا ة بقدر ملعوملاوم اهرة تقاقل بصورة ظاألمل على العاتوجد منطقة يف الارمب"حيث يؤكد املؤلف على أن =
"مي سالاإللشرق ايف الحلاهو العوملة مثلماع ضد الصرالعنف يف امل يستخدم فيه العايوجد جزء يف عن ذلك الملنطقة عن عمد ،وفضالالعوملة يف ادي املثقفون تعاو
) 20-18.(ص.ص).2002دار الشروق،: مصر (نيةالثالطبعة اسم اسم عدة قام حقيقة ترمجة قأفة اخر: ميسالاإللتهديد ا،سبوزيتوا.جون ل)1(

مساللغريب لإلاء العداىل جذور وطبيعة اتب الكايشري )61-54.(ص.ملرجع صاويف نفس -
ذ إلدين ،اة لنشر الدعارهم ام وجتسالاإلنت جيوش اسي ،كالسياوألديين املستوى ان على اء كاملسيحي سوامل العايهدد امزدوجاعلى كونه خطرمالستلسريع لالار انتشاالبرهن "

ملسيحي يف امل العان اشر على مكامباخطراقد فرضاإلسالمية رة احلضار ازدهاواإلسالمية طورية امربلسريع لإلالتوسع اودلصعوان اك... امي معسالاإلحلكم اواإلسالمية نة الديااجلبو
خليط أنذ إ"61.صبزمن طويلمشكلةان يصبحوألغربية قبل اللمسيحية املسلمون ددان اك"حظ مكسيم رودنسون الاء وكماسية على سوالسياهوتية ولالاحية النامل من العا
ب طموحه اخادلة كنية روماحد كران انه كابل احراوحممد سازيفمالوثام ويعبدون ثاصناألملسلمون يعبدون ا:غييب وغري منصف اطري بعضهاساألمن انانتج كيأجلهل قد اخلوف وا

صة الد العرب وهناك أسس لنفسه كنيسة خاىل بابوية  فتمرد وهرب البان يعتلي كرسي أمن 
127.ص2008صيف جويلية 19العددسيةالسيالعربية للعلوم الة ا:الة اإللكترونية"العريبلوطن اسي يف السياح صاللدويل لإلاق السيا"احل بن حممد اخلثالن،ص)2(
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ت بـني  افختالات واهاجتاك ام هنألعوملة اه احد جتامي وسالإه اجتاك اهل هنلعوملة ؟اء الغري معلنة وراف اهداألهي امي ؟ مسالاإل
اطبيعة هذ؟ ما هيسالميةاإللدول اخل احلكم داطي يف الدميقرال لتحوالدويل على عملية ام النظالتغري يف اتأثريهو ا؟مملفكرين ا

؟ اطي فيهالدميقرالتحول ات لعملية ان تفرضه من معوقأميكن املنطقة ومان هذه افية لبلدالثقاخلصوصية ايف ضل التأثري
ثية تقليدية حيث نصت انظم ورطية يف ظلالدميقراخلليجية قد  تبنت امللكية انظمة األنه حىت اليه هوإرة اشاإلجتدر اوم

ـ السلطامصدر لألمةدة فيه السياطي ،الكويت دميقراحلكم يف ام انظ" ن ألكويت على ادسة من دستور السادة املا ويف " ات مجيع
ـ السلطادة فيه للشعب مصدر السياطي البحرين دميقراحلكم يف ام انظ" لدستور تقول امن 1دة املالبحرين ا ويف قطـر  . ات مجيع
.)1(" طي الدولة دميقرام انظ" ن ألدستور على اوىل من األدة املانص ت

ال هذول من خالا،وعليه سنحسالميةاإلت اتمعاعلى ة قتصادياالوسية السياايالقضالعديد من العوملة تطرح ان أحقيقة 
من ذلك؟سالميةاإللفكرية املنظومة اموقف اومسالميةاإلت اتمعاطي يف الدميقرالتحول اباقتهز عالابرإلفصل ا

سية السيالعلوم اد واقتصاالسية كلية السيالعلوم اقسم ينالثاجلزء اه الة دكتورارس"لبحرينالكويت وارنة لقطر واسة مقادر: خلليج احلكم يف دول ام انظ"ن ،ايوسف حممد عبيد)1(
)353- 351(.ص.ص1982هرة القامعة اج
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لعوملةالية حتديد مفهوم اشكإ:ولاألملبحث ا

" بأـا  Martin  Albroقد اختلفت تعاريف العوملة حبسب موقف كل باحث منها وهلذا يعرفها مارتن الربو 
يف حني يعرفهـا  " تمع عاملي واحد يدعى اتمع العاملي تشري اىل مجيع العمليات اليت ينضوي سكان العامل من خالهلا حتت لواء  جم

وهلذا تعتـرب  . )1(" العوملة هي ما كنا حنن سكان العامل الثالث نسميه منذ قرون عدة باالستعمار " Martin khorمارتن خور 
. شكال االمربيالية اجلديدةأنسان يف مناطق كثرية من العامل شكال من اإلوربية لوضع منوذج للدميقراطية وحقوق املساعي األ
ـ أملتمثـل يف  اسي واسأىل حتقيق هدف اتسعى العوملة يف جوهرهان أىل اسية السيات ادبياأللعديد من اتشري  لقـيم و اتمنط

قدميةةلعوملة كفكراو. طيةالدميقرالقيم اوفق ،ملالعاخمتلف دول سية يفالسيالنظم امذجت اىل ايل فهي دف التاوب.لنظم امذجت أ
وقيـة الرواملدرسـة  اصة اوخ،رس املدالعديد من ار اطإملفكرين يف العديد من ااحيث تكلم عليه.لبشري اسي السيالفكر اقدم 

ذ يصعب إ"،ايتهالعوملة من حيث بدات عديدة حول اذج وتصوراك منان هنأورغم .لكن ليس باملفهوم املعاصر للعوملة،بيقوريةاأل
ثـة  البحارجع اوقد ... اف دوملزمين غري دقيق ومثري للخالالتحديد العوملة وانه شهد مولد ان نقول أاضي ميكنناملاحتديد زمن يف 

Modelski 1988صرة املعاحلقبة اية البداو أGamble   1994يف انية كمانساإلرة احلضاىل فجر العوملة اية اوت بدابتف
Rosneau1990لعشـرين  القرن امن ت اخلمسينياخر اوأىل او أRobertson1992سع عشر التالقرن اىل منتصف او ا
حيـث بدايـة موجـة    مس عشـر اخلاللقرن اك من يرجعهاهنو.)Harvey 1989")2لقرنات ذلك اخر سبعينياوأىل او أ

كلم عـن  نية لتامكإك املتمثل يف هل هناووالذي تطرحه بعض األدبيات السياسية جلوهري ال السؤا،لكن يبقى االستعمار األوريب 
لثورة ابالعوملة وربطهات اياجة للبحث يف بدايف حالسنفإنناوعليه طبعا ،لسلبابواإلجابة؟ لسوفييتاد احتااللعوملة لو مل يسقط ا
ـ أثة على احلدابعد اثة وماحلداو بألتقين  التقدم اعية والصناالرأمساليةظهور وأرية التجات دالالتباق اع نطاتساعية والصنا ن أس اس
ـ انه جام من حيث لسالاة ولصالالنيب حممد عليه امبجيءارخيي يربطهالتالنموذج ان إمريكية بل ألعوملة اوربية وأثة احلدا لة اء برس
علـى  اءانعيش يف ظروف ومرحلة جديدة بناصبحنأاننأرسني اكدايهمنان ما، وعليه فمجعاءلتوحيد وللبشرية الة املية متثل رساع
.سنبينها من خالل هذا الفصل ليتافية والثقاعية واجتماالة وقتصادياالسية وايلسات املتغريالعديد من ا

ك وضـع  ان هنأىل ارت اشأت اساك درالكن هن. لعوملة اعن شرافصحت مبأت قد اساك درالنظري مل تكن هنار اطاإلويف 
ريخ التاية ابه اول يف كتاألر اشأنت حيث جنتنامويل هاسة صا، ودراماسة فوكويات جند دراسالدرابرز تلك ادويل جديد  ومن 

ـ  ألدول اكي وعلى اشتراالم النظاية اىل ا،The end of history and the last maخرياأللرجل او م  ان تـنظم للنظ
لقـرن  اخـري مـن   األلربع امل  يف العاطي يف الدميقرالثة للتحول الثاملوجة الثة  على الثاملوجة ابه اين يف كتالثاتكلم  اكم.يل الليربا
ـ ال مومن خال. وإفريقياةالالتينيوأمريكااسياواوربأن يف شرق البلدالعديد من املية مشلت العشرين وهي موجة عا اسبق يبدو لن
ـ اشرنااوكم.سي السيانب اجلامن اين تكلم عليهالثاابينمقتصادياالنب اجلالعوملة  من اول تكلم عن األن أ ن كـال أىل اابقاس

ـ الدرانصبت الدويل ،حيث ام النظالعميقة يف ات لتحوالات والتغرياتلك ام بينألعوملة سوى احة عن امل يتكلم بصرامنهم ت اس
. لعوملة اعن وأفصحتوأكدتت لتحوالاعلى تلك 

ىل سـدة  اتشـوف  اوصل غورباعندم1985لضبط يف ستةالعشرين وبالقرن ات من انينالثمامل منذ منتصف العافقد شهد 
ية مرحلـة جديـدة يف   ان ببداذأعترب االغريب مماملعسكر ايت على السوفياد احتاالح انفتاليت متثلت يف ات واحصالاإليف اكم وبدحلا

29. صق ،، مرجع ساببيليس )1(
34. صاملرجع نفسه ،)2(
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ليت اق والنطاسعة البنيوية وات املتغريالدولية ترتب عليه جمموعة من ات اقلعالاهليكلي يف بنية التغري اان هذألدولية حيث ات اقلعالا
.لدولامجيع لتاره وطاثأتنعكسا، اجديدادوليامانظالهفرزت يف جممأ

لعوملـة  انـب  اهم جوأن أسية يتبني له السيالألدبياتملتتبع ان أإال ابقاساشرنااعديدة  كموأبعادنبان للعوملة جواكوإذا
عـرب  لذي يايل والليرباد اقتصاالين يف الثانباجلايتمثل الغربية بينماطية الدميقراسي ويتمثل يف اسيولاألنب اجلاف،نبنياتتمثل يف ج

لسوق اد اقتصاايالكربى ملزاعية الصنالدول ار احتكاطة يدور حول اببسلعوملة ان جوهر أك من يعترب اهنو.الرأمسايلم النظاعليه ب
لسلع اسرعة تدفق " بأاة لعوملاتعرف اومن هن. امية قهرالنالدول الغرب فرض قيمه على اولة اوحم،حة الساملفتوح على الكوين ا
ـ اعلـى  اطرهان خمافوعليه.)1("و قيود ألبشر بغري حدود ار وافكاألل وامواألت ورؤوس اخلدماو ميـة  النالـدول  ات ادياقتص

،ذلك أن ربط االقتصاديات الوطنية باالقتصاد العاملي يف غري صاحل الدول النامية يفنادية للعياتصبح بادياقتصالضعيفة ااوخصوص
أن الدول النامية تصدر صناعية بأسعار مرتفعة يف حني جندمنتجاتضل التبادل الدويل غري املتكافئ ،حيث تصدر الدول الصناعية 

ميـة  النالدول اد سلع استرياوربية األلدول اترفض و.املواد األولية بأسعار منخفضة ،مما يزيد يف تعميق اهلوة بني الشمال واجلنوب
.جلنوبال والشماوي بني التسافسة يف ضل عدم اك منان تكون هنأميكن وال. لتصنيع او عيوب أدة جلواس نقص اسأعلى 

الدويل تقريـر يف هـذ  النقد اعد صندوق اوقد ملية ،العالعوملة والتمييز بني اتمثل يف لعوملة ياحتديد مفهوم بإشكاليةملقصود او
ـ ابـد  العـريب حممـد ع  افكر ملاميز اكم"م فرصة ألعوملة ديد ا" ن ار بعنواطاإل Globalizationبري بـني مفهـومي   اجل

,Universalismلعوملة حتمل مدلول اامية ،بينمالسانية انساإللقيم اك يف اشتراالملقصود به ايب،واإجيملية مفهوم العانت اكفإذا
لقبـول  املفكرين من حيـث  ابني ل كبرياف وجدملي حمل خالادي عاقتصاسي والعوملة كوضع سيالكن تبقى . لسيطرة اهليمنة وا
لعوملة و فـخ  اضد : العوملة ونذكر من بينهاهضة اوين مناليت حتمل عناسية السيات ادبياأللعديد من اك ان هنأجند الرفض ، وهلذاو
ـ ار باستعمالابعد العوملة هي مان إ" بري اجلابد ار ويؤكد حممد عاستعمااللبعضاتعين  لدى ألا...لعوملة افة العوملة و خرا ر اعتب
ـ ار فيه بصورة جديدة كماستعماالبل يعين " قبلام"ل ألقطيعة مع اتعينبري الاعلتايف مثل هذه " بعد ام"ل أن أ بعـد  انقول م
لتشـتيت  التفتيـت و ابل ذلك يعمل على اقملوطن ويف اوواألمةلدولة ام يقفز على العوملة نظان اخر بآثة ويؤكد يف موضع احلدا
")2(.

ت ايلوالادة الغريب بقياملعسكر اىل قسمني بل معسكرين امل  العانقسم انية الثاملية العاحلرب انه بعد اريخ جند التاىل ااو رجعنول
ـ اع طويل عرف ام صرانقساالاوقد ترتب على هذالسوفييتد احتاالدة امريكية ومعسكر شرقي بقاإلملتحدة ا لـه عـدة   مل خالالع

إاللـدويل ، ام النظاتطور حلامن مرةتارخييلعوملة مرحلة اوتعترب. ج انفراالية مرحلة اىل غارد الباب حلراية من مرحلة احل بدامر
ت التصـور اف ختالات واملتغرياوتعدد امل فيهالعواخل التداستهاوصعوبة دراحل من حيث تعقيدهاملرامن اتتميز عن غريهاأ

طي الـدميقر ام النظاباقتهصة من حيث عالات وخالتصورال طرح خمتلف ن خاللعوملة وذلك ماول حتديد مفهوم اسنحاوهلذاحوهل
 .

ـ ات اسانعكاهر وامظان هلارخيية وكالتاحل املرالعوملة قد عرف تطور عرب ان مفهوم إ نـب  اجلاسـية يتمثـل   ادية وسياقتص
ج يف خمتلف انتإكز امة مراقإلغربية واعية الصنااملنتجاتم امأملية العاق اسواأليل وفتح الليرباقتصادياالم النظايف نشر قتصادياال

نـب  اجلايتمثـل  ابينم.لث الثامل العاف وهضم حلقوق دول اجحإفيه من الدويل رغم مالعمل اتقسيم مبدأمل ،وتكريس العادول 
ر استعمااألعوملة اك من يعترب اهنالغربية ، وهلذاالليربالية طية الدميقرانظمة األر اطية تعددية على غرانظمة دميقرأمة اقإسي يف السيا

113.صسابق، عيسني، مرج)1(
مركز : بريوت (العوملة ،صراع احلضارات ،العودة اىل األخالق ، التسامح ، الدميقراطية ونظام القيم ،الفلسفة واملدنية الطبعة األوىل : صر املعالفكر ايف اياقضبري ،اجلابد احممـد ع)2(

)147–135.( ص. ص) 1997بية،  دراسات الوحدة العر
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لث وتكـريس  الثامل العات شعوب ال خريستغالاحد هو اهلدف واسيكي ،لكن لكالار استعماالت ختتلف عن اجديد بطرق وتقني
...  لتبعية الغربية و توطيد اهليمنة ا

ىل ان اآللدويل حيـث يوجـد   اسي السيال االوحيد يف اعل الفالدولة مل تعد هي ان أسي السياملنظور العوملة من اتعين اكم
ت الشـرك اعلـة و الفاحلكوميـة  ات غري املنظمات دولية وغري ذلك من اعاملية ومجات عاط ومنظمالنشات دولية امؤسسانبهاج
وألدوليـة  ات اقلعالال كلمة استبدامت اوهلذالدول نفسهالدويل من املستوى اعلية على اكثر فأدور اليت هلاو،ت اجلنسياملتعددة ا
سـة  السياعـل يف  اخـر طـرف ف  آلدولة هي ان أن مل نقل إ،لدول فقطامل تعد متضمنة ألاملية العاسة السيالدولية باسة السيا
لدول غـري مسـتقلة يف   احبيث تصبح اقوى منهأف اطرألعوملة وظهور اجتة عن النالدولية ات املتغرياهذه ترتب علىاكم.مليةالعا

ـ االر اطإعية يف اجتماالفية والثقاة وقتصادياالسية والسيانب اجلوارجي من مجيع اخلامل العاباطهارتبالاخلي نظرالداارهاقر د اعتم
.لدول ادل بني املتبا

ـ MondializationأوGlobalisationف حول ترمجة ختالاالرغم  مصـطلح  Globabalizationن اف
ـ اتتميز و.ملية العامصطلح فرنسي يعرب عن Mondializationاهليمنة بينماي ألعوملة اجنليزي يعرب عن ا هليمنـة  ابع العوملة بط

طن املواد وترك اقتصااللدولة عن اد ابعإتعين اأينظر للعوملة على اكمملهيمنة القوى امن قبل التخطيط لفرضهالربجمة واحيث يتم 
ء انتماالء ولوالايل ضعف التامية وباألجلهل والفقر وايل اتلات وباخلدماملعيشة وتقليص ايعين تدهور مستوى السوق مماحتت رمحة 

خرية يف تطـور  األملرحلة الزيف فهي يف نظرهم جمرد امن العوملة نوعالدويل ،تعترب ام النظاب نظرية اصحأىل النسبة اب"و.هلويةاو
) طـرف لاشبه (مشية اهلاملنطقتني شبه املركز واني ئمة بالقالشروخ اتعمق فإارب امل يتقالعامن جعل وبدال... ملية العاالرأمسالية

ت بشكل يكون معـه  اتمعايد بني املتزابط التراعملية : طة العوملة ببساونعين ب...مليالعاد اقتصاالراطإيف ) ف اطراأل(مشية اهلاو
يـة عـن   اخرى بعيدة للغأن اركأو أت ضمن ركن اتمعاس والنايف فأكثركثر أيد امل متزالعان اركأث يف ركن من احداألتأثري

ـ اجتماالفية والثقاة وقتصادياالسية والسياث احداألبط اعد فيه ترامل يتصالعوملة هو عامل افع. ث احداألمركز تلك  اعية ويكون هل
)1("ايضأيدا امتزتأثريا

يعرب احديثرا استعماال منهجعاحلديث مماق اختراالل اشكأشكل من اأملتخلفة يف انظمة األى للعوملة عاوتكمن خطورة 
لعربية الدولة اكثر من معطى يؤكد عجز أمثة "ك احيث هنسالميةاإللعربية والنسبة للدول اصة باشر وخالغري مبار استعماالعليه ب

ـ الة قيمـتني  العداحلرية وافشلت يف جعل افكم.لوطنية ادة السيانة التحرر وصياشروط ريحلديثة عن توفا ني عيتني مشـتركت اجتم
ق من اختراالاهذزيعزاوم.)2(."شراملباوغري شر املباجنيب األجد التوالوطين من اب التراية الدويل ومحاق اختراالفشلت يف صد 

13و12. صبيليس  ،مرجع سابق ،)1(
152.ص، مرجع سابق لكيام)2(
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" وقد بلغ حجم .دائمة للغرب وجعلتها يف تبعية لديوناارهقتهأدية حيث اقتصحية الالنالدول من اختلف تلك هوخرى أجهة 
.)1("ر ر دوالاملي800ىل ا2006م العربية جمتمعة يف عالدول اديون 

اذإو.هرة قدميةاسم جديد لظاجمرد اأحثني  يرون البالعديد من ان أمل بل العاريخ ايف تاهرة جديدة كليالعوملة ليست ظا
عتبـار  اوميكـن  ،مرحلة سابقة للعوملة أو لعوملة اثة جزء من عملية  احلدافالدولة وتقلل من هيمنتهاثة تغري من طبيعة احلدانت اك

ألننا ال ميكن فصل املراحل التارخيية عن بعضها البعض وال ميكن أن نتصور حدث تارخيي بدون .العوملة مرحلة متقدمة من احلداثة 
.مقدمات 

ـ اكات ومصالاملوال واتصاالل اصة يف جمالتقين وخالتقدم اينظر للعوملة من حيث اكم يف تقريـب  ل ان له من  دور فع
ن ألتقليدية ، وجنم عن ذلـك  اهويته اعندهيءىل درجة يفقد كل شاانضغطان املكان والزمان أ" لزمن حيث ات وتقليص افاملسا
لرفض من قبـل  العوملة باقوبلتاوهلذ)2("ليوم امل اعلة يف عاعي مل تعد فاجتماالوقتصادياالسي والسيالقدمية للتنظيم ات اموعا
ضحة على الوات اضاعتراالمن " ولشعوب اح انفتام امأئق اجز وعواليت متثل حوالقيم  اعلى كل اتشكل خطرألادية لتقلياظم لنا

يف Thompson 1996وتومسبون Hirstويعتقد هرست الرأمساليةحل امربأحدثجمرد صيحة تنذر األعوملة اموضوع 
الواحول هلجزة الاق عالسياالوطنية يف هذات احلكومان ألو اتبدو وكمالهجيعار موضوعهاطإين العوملة باد قوي لنظرية انتقا

ة قتصـادي االلقـوى  اع اخضت إلاحلكوماعي تلك اىل شل مساية النهالذي يؤدي يف امر األلعوملية ، ات اهاجتاالجهة اقوة يف مو
.)3("اوتنظيمهاملية لسيطرالعا

لتمويل تتركز يف ال وامواألر وتدفق استثماالرة والتجان أىلات اسالدراث تشري حياملياملي ليس عالعاد اقتصاالأناكم
سية السيانظمة األإلصالحل اموأمريكية من األملتحدة ات ايلوالانفقته أان مأاكم. ن اباليالية والشماوأمريكااوربأ: ث كتل ثال

ن أت اسالدراوسط حيث تشري األلشرق انظمة يف األإلصالحنفقتهأاعفة ماملضاباألضعافلشرقية يفوق اوأوربااوربأيف وسط 
ىل ال امواألوسط من تلك األلشرق الفرد يف ايب مل يصل نصار لكل فرد بينمدوال14ق ال فامواألوريب من تلك األلفرد انسيب 

نـت  اهـي ك وإمنالدول اتلك سي يف السياح صالاإللغربية يف عملية اايالنوالعنصرية وعدم صدق الرتعة اديؤكاحد ممار ودوال
ملسـتقبل  اتصـبح يف  لغربية حىت الاجندة األوفق اوضبطهاارات للتحكم يف مساتمعاق تلك اخترالغرب من ات متكن اراشع

وقـد ال يف إطار احلرب البـاردة ، لشيوعية انظمة األمر مع األن اكامثل مادحة للتغلب عليهائر فاتشكل عليه خطر وتكلفه خس
ء ملختلـف  اقصإك النقيض من ذلك حيث هنالشمويل بل على املعىن اك عوملة بانه ليس هنايؤكد اماوهذالتغلب عليهان يتمكن م

ـ األب الغريب على حسامل العار فكر انتصالعوملة هو الل له ام"ن لغري غربية الات اتمعات وقيم افاثق ـ امليـة للثق العار افك ت اف
ـ أالسبب يف هذالعوملة واعدة من ات متصامل حنو درجالعاء مسرية اثنأسرين كثر اك خان هنأىلاايضأد النقاويشري . خرى األ ا

كثـر  أل سـتغال اإلحداثلفرصة العوملة تتيح ان أئج ذلك ان من نتاكاورمبادياقتصامل منقسم الية يف عالليرباالرأمساليةح امتثل جن
لية امربيالعوملة ليست ان أجند اوذ... فق للعوملة املرالتكنولوجي التقدم اح وانفتاالسم اكله بافقر مع حدوث هذاألءة للدول اكف

.)4("ايضأفحسب ، هي مستغلة 

الة العربية للعلوم السياسية الة اإللكترونيةستشرافية ،دراسة إ" القرن احلادي والعشرينالتحديات اليت تواجه الوطن العريب يف" حسن محدان العليكم ،)1(
78.ص، 2008صيف جويلية 19العدد 

15. صمرجع سابق ،بيليس، )2(
19. صاملرجع نفسه ،)3(
21. صاملرجع نفسه ،)4(
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"  كان هنامل حيث العات يف افالثقالقيم وامن الغربية عن غريهافة الثقالقيم والطة تفوق اىل مغاسية السيات اسالدراتشري و
لغربية ومع ذلـك  القيم الدول ترفض بشدة اوهذه اسيوية خمتلفة كثريأىل قيم امتيل اوكورياليزيان ومايواوتةسنغافور:اسيأمنور 

لتحـديث علـى   ار يف عملية استمراالدرة على الدول قانت هذه اكاماذإذ يكمن يف إاقض هنالتناوئالاهادياقتصااحاحققت جن
لغربيـة علـى خمتلـف    القيم الفرض اولتهالعوملة يف حمان أجند ا كم.)1("لغربية القيم ان تتبىن أح من دون النجاملستوى من اذلك 

لعرقيـة  الوطنيـة و ات احلركالعوملة يف نشر اسهمت ألشكل ااوذ"فية ائفية ودينية وثقات عرقية وطانزعرتاستثااألشعوب ا
ـ افرة حنـو املتضات اهاجتااللعوملة تنطوي على خليط معقد منان أجند الذلعشرين القرن ات اوية منذ ستينلنهضالدينية او رب التق
.)2(نية احية ثالبشرية من نات اموعايد بني خمتلف ايز متزاحية وعلى متايف من نالثقا

درة اتتميز مب" وهلذا.إن الواليات املتحدة األمريكية ومن ورائها الدول األوربية تدرك خطورة القيم وصعوبة جتاوزها 
ـ إعترب اافيم.حصالاإلحمللية لعرقلة ات افالثقات وادالعان تستغل أجيب شر الاملباابإشارلكربى انية الثمالدول ا ضـحة  ارة واش

فض الـر افظ احملايف الثقااىل طبيعة وخصوصية جمتمعهادة احية جصالإخطواتاعدم تبنيهائماليت تربر دالسعودية العربيةاللملكة 
ج يف انـدم االملختلفة نتيجة اعية اجتماالنظمة األئمة والقات افالثقاتعترضطر اخمكاهنحقيقة أن .)3("رجية اخلاط امناألملثل تلك 

ـ اتسمح به من ممالغربية مبافة الثقاعتربت اقية حيث خالاألنب اجلوايتعلق باصة  فيماملي وخالعالسوق اد اقتصا ت جنسـية   ارس
بـدا لعوملـة ويف حـني   املسيطر يف مسرية الشكل ااسي مهايلساده اقتصالغرب وافة انت ثقاكلقدو" اقيخالأمفلسة اأحية ابإ

كسة افية معاىل ردود فعل ثقاايضأق يشري اختراالان هذافقد كااكثر تشأنية انساإللتجربة اخذ جيعل امل قد الغريب للعاق اختراال
حملفوفة اسة احلساس التماط انقكأحدالمواإلسلغرب ايف بني الثقاف ختالاالالسطح جمدداعلى طفاردة الباحلرب اء انتهاومع ... 

.)4(فية الثقالريبة اب
ومن أبرزها أا تتضمن إدارة الصراع بطرق ووسائل خمتلفة ،ويتجلى هذا الصراع .وكما بينا أن هناك مفاهيم عديدة للعوملة 

لصدام احلضاري بني اموعـات  بصورة واضحة بني الغرب واإلسالم حيث  يرى صامويل هنتيجتون ان العوملة تزيد من احتدام ا
احلضارية الثمانية أو التسع اليت حددها واملتمثلة يف احلضارة الغربية والكونفوشسية واليابانية واإلسالمية و اهلندوسـية والسـلفية   

م الغـرب مـن جهـة واإلسـال    وأخطر املواجهات وأعنفها سـتكون بـني  .ورمبا اإلفريقية ةواألرثوذكسية واألمريكية الالتيني
ـ اقـي  خالاألادسـتوره اهل... بطة ايديولوجية منظمة مترأ" م سالاإلن أامايوفوكويعتقد .شسية من جهة ثانيةووالكونف ص اخل
البشـر بصـفتهم بشـر   اىل كل اتأثريهاملية ميتد ام عسالاإلذبية انت جاكاع ورمباجتماالسة والسيالة والعداملتعلقة بااوعقيد ...

ـ اللمماخطـري ديـدا مي ، مشكالسالاإلمل العاء كثرية من اجزألية يف الليرباطية الدميقرالفعل ام بم هزسالاإلن أقع الواو ت ارس
سالميةاإلفة الثقاب اصحأر نسمة من امليرب من ايقاك مان هنأنتهت ويف حني افية قد الثقام سالاإلت ان غزوأويبدو ...ليةالليربا
ـ اذارضهألية يف الليرباطية الدميقراء حتدي عة هؤالاستطاه ليس بناف–مل العان ادل مخس جمموع سكايعاي مأ علـى مسـتوى   ا

)5(. لعكس هو صحيح ان يكون ألبعيد من املدى الية على الليرباباألفكارالتأثرىل اقرب ام يبدو سالاإلن أقع الوار، وافكاأل

يؤكد على منهج التحدي إن صـح التعـبري ملواجهـة    من العوملة على الفرد واتمع والدولة إال أن هناكاجتاهاترغم خطورة 
فة يف كـل  الثقان وذلك السالميةاإلفة الثقاملستقبل امتثل خطرلعوملة الان إبري اجلابد الدكتور حممد عايذهب " خطورا حيث 

22. ص، بيليس مرجع سابق )1(
37. صاملرجع نفسه،)2(
لعلوم اقسم ،سية السيالعلوم ايف لفلسفة اه الة دكتورارس"2004-2001لعربية اسية السيالنظم اسي يف السياح صالاإلرجية على اخلامل العواثري أت"لعظيم حممود حنفي ، اعبد )3(
)23–22( .ص. ص،2007هرة القامعة اج،سية السيالعلوم اد واقتصاالكلية ،سية السيا
783.صمرجع سابق ،بيليس، )4(
788.ص، املرجع نفسه)5(
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ـ الذين ينشرواوهم ملصرياالذين يصنعون هذاهم اهلهأبل ابنفسهاتضع مصريهفة الالثقا،اهلهأيفعله ابلد مرتبط مب اويعمقو
1(ومثقفنيوأفرادلعرب دوالاملسلمني وعلى امتوقف على فاألمر، اويعممو(.

جمـرد  ال يف كواملثاعلى سبيل اميكن حصر مفهومهال"ليها نظرة شاملة والعميق للعوملة يلزمنا أن ننظر إن التحليلأ
ـ  ار ملاقداألاليت رمستهائية النهاحملصلة او أللرأمساليةحلتمية النتيجة اطة اليست ببساأامريكية غربية كمأمرة امؤ لثورة ايعـرف ب
ـ أخرى ، لكن أتأطروحاايضأك انت هناكارمب...لشمولية احلقيقة اىل احلديث اين العلمالسعي اقب احدى عوإو أعية الصنا اي

كمـل  أاج كي ندرك تفسرياحنتاملفهوم هلذاية غري متعمقة يف ذلك ر جزئافكأبعرض إالت االحلاحسن أيف ايفيدنمبفرده الامنه
مل ملفكـرين  ايف نظـر بعـض   لعوملةاإن.)2(...ة قتصادياالسية والسيالقوى اخلوض يف جمموعة معقدة ومتذبذبة من اىل اللعوملة 

.حدة ادية واقتصاسية واسيلدويل يف بوتقة اتمع اهر عملية مستمرة حنو صاأتكتمل من حيث تكتمل بعد وقد ال
وتشري األدبيات السياسية اىل أن العوملة السياسة ليست حمددة بـل قـد جنـد    تعترب العوملة السياسية اخطر وجوه العوملةو 

:حتليل  اجتاهات العوملة السياسية من املنظور السياسي ضمن األمور التالية" اجتاهات عديدة وهنا ميكن أن نشري اىل
ة السياسية نظام يتعدى احلدود الوطنية للدولة ال من خالل األنظمة التكنولوجية احلديثة من وسائل اتصـال وتـأثري   إن العومل-

. إعالمي وإمنا من خالل فرض أمناط معينة من أشكال النظم الدميقراطية
الداخلية واخلارجية للدول من خالل ليات املراقبة  والسيطرة على جمريات األمور السياسية آتقوم العوملة على فرض نضام يضمن -

. قضايا التدخل اإلنساين
.)3("إعادة اهليكلة السياسية ألغلب دول العامل حبيث تتوافق مع النظم الغربية-

ونظرا ألمهية العوملة السياسية وتعدد اجتاهاا سنتناوهلا يف املبحث القادم لنتعرف أكثر على مضمونا ،ومـاهو موقـف   
ية اإلسالمية منها ؟املنظومة الفكر

)31-27.( ص.ص)1999،لعربيةالقومية ارالدا.]: ن.م.د([،لعوملةام وسالاإلحممد إبراهيم مربوك ،)1(
37. ص،بيليس مرجع سابق )2(
قسم الدراسات السياسية معهد البحوث والدراسات العربية منظمة التربية هالة دكتورارسدراسة حلالة األردن ،:الدعجة ،انعكاسات العوملة على السيادة الوطنية حسني عبد اهللا)3(

10.ية ، القاهرة ،صوالثقافة ،جامعة الدول العرب
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سيةالسيالعوملة ا:ين الثاملبحث ا
"لية الليرباطية الدميقرا" 

ل احتفاالىل اطية ودعت الدويل للدميقراليوم اسبتمرب هو 15ن أملتحدة الألمممة العاجلمعية اعلنت أ2007يف سبتمرب 
ـ اإلطية ومفوضية حقوق املتحدة للدميقرامم األوصندوق ،ئيامناإلة ملتحدامم األمج اىل برناباإلضافة.ليوم من كل سنة ااذ ن انس
يف نشـر  طيالدميقرالدويل املعهد اويكمن دور .ملية اطية تشكل قيمة عالدميقران أ2005ملي يف سبتمرب العالقمة اقر مؤمتر اوقد ،

لـدويل ومنظمـة   النقـد  الدويل وصندوق البنك كا-دولية املؤسسات التجارية واملالية والنقدية الىل انشري اوهن.امليالقيم عاهذه 
ـ الدولية ات املؤسساجعل تلك اطي ممام دميقرامة نظاقإاليت تشترط للعضوية فيها-ملية العارة التجا ت املتخصصة يطلق عليه مؤسس
لتقدمي قروض من قبل هذه ةملشروطيانت احيث ك. لدولالعوملة على مجيع اعلة  لفرض ات فاليآبة ات مبثاملؤسسان تلك أ.لعوملة ا
سيةالسيالعوملة اايؤكد لناسية مماشروطية تتضمن شروط سيملاصبحت 1990دية فقط لكن بعد اقتصات تتضمن شروط املؤسسا

صة اوخ،لكربى القوى الدويل ودور ار اطاإلعن سالميةاإللدول اسية يف السياسية للنظم السيات عالالتفاميكن عزل وال
مل العاكثر دول أمن الدويل وجعلهام النظام اهتمالغرب وحمور ار انظأحمط اجيعل منهالبترول مماغنية باإلسالميةربية لعاملنطقة اأن
،وقد أكد فوكوياما يف إطار أطروحة اية التاريخ اليت تؤكد ايـة اإليديولوجيـة كمحـرك    رجية اخلات ابلية للمتغرياوقاضتعر

ـ  اساك درانت هناولقد ك.ترول من أبرز العوامل احملركة للعالقات الدولية للعالقات الدولية واعتبار  الب لءات غربية عديـدة تتس
وسـط  األلشرق اهل سية؟ واسيبإصالحاتم اللقيادهاستعداطي ؟ومدى الدميقراللتحول واإلسالمية لعربية املنطقة ابلية احول ق

ضه للمشـهد  استعراووكر يف مستهل "ءل اتسحيثعدة يف حتقيقه؟اسئل للمالوساملتحدة ات ايلوالامستعدة للتغيري ؟ وهل متلك 
طية لن حيل الدميقرالنصح بان جمرد القول باىل الكبري ويذهب اوسط األلشرق ادرة اوسط على مباأللشرق املركب يف اطي الدميقرا
ثبـت  :نه اىل اوس افريدوم هاقدمهليتاملسوح اجعته لعدد من اطية تتنوع بشكل حمري ،وخيلص من مرالدميقرال اشكأن ملشكلة ألا
طيـة  الدميقران ألكنه يرى " التنوع على حنو غري حمدد تقريبابلة للتطبيق يف ظل جمموعة شديد اوق...لتنوع اطية شديدة الدميقران أ

.)1("ملسلم امل العادية يف ارض معافح على اتك
صـبح مـن   أنه الدرجة للدول واتمعات االسالميةخليالداالشأنيف للتأثريت كبرية انامكإلعوملة وفرت اإنحقيقة 

ك مـن  ان هناخلية جندالدالبيئة اباقتهلدولية وعالات اقالسيانتكلم عن ارجي ،لكن ملاخلي وخاهو دالتمييز بني مان الصعوبة مبكا
...جلديدة اين انساإلصل التوات املي وتقنيالعاملدين اتمع العوملة كائل عن البدايطرح فكرة 

القاهرة ICFSتيجيةاستراإلوةملستقبليات اسالدويل للدراملركز االعدد األول،لشوبكياتعليق عمرو ت امجتر"طية الشرق مستعد للدميقراهل "ال برومربج ،نياود.رتن ووكر ام)1(
2.ص. 2005وىل  األلسنة يناير ا

فان ... كان التحرر السياسي يعين وجود حرية سياسية على مستوى اإلعالم واألحزاب واملعارضة ز بني التحرر السياسي والدميقراطية فإذاوبعد أن بني الكاتب ضرورة التميي
ثة شروط مسبقة مهمة طية تركز على ثالاسية للدميقراساألت املكوناصة باخلاسية السيالنظرية ان أيرى حيثالدميقراطية تشترط توفر ثالث عوامل 

لدولة ات رئيسية معينة يف الذي تلعبه مؤسسالدور ا-1
ملدين اتمع اقوة -2
يفالثقاعي واجتماالاالقتصاديء البناو-3

وسط قد تفتح األلشرق ايف ملتحررةاملستبدة النظم اللخروج من فخ لةوان كل حمأطيون هي الدميقرااؤهامريكية وحلفاألملتحدة ات ايلوالااجههاليت تواملعضلة ان أ"يؤكد اكم
نية العلمات املعسكراحملتملني يف اطيني الدميقراتثبط مهة امنإجليش وحسب واتستدعي عودة طي قد الالدميقرالتحول ان عملية احدث ذلك فاذإميني وسالطية لإلات دميقرارانتصب الالبا
اكثر حتديدأموجهة بشكل اتيجيتهاسترإن تكون ابد والامنإو.سرهألعريب بامل اطي للعالدميقراتيجية للتحول استرإتوجه ن أالقيود مجيعاملتحدة يف ضوء هذه ات ايميكن للوالوال.لعرقية او

سم اوض وتقاتفمستعدين للان يكونوأطية حقيقية جيب ات دميقرابانتخاميون سالاالض اف ، حبيث لو خافسية على حنو كالفعل مستقلة وتناسية بالسيااالدولة عربية تكون مؤسس
.لتجربةاهلذه االحتماكثر األملرشح املغرب هو او.اإلسالميةب غري احزاألف مع املطاية السلطة يف ا
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لنظم ات ارسات ومماسان سيأح يؤكد امريكية راألدميية اكاألسية والسياط اوساألر يف ابرز تي"سبتمرب 11ث احدأبعد 
لـذين  اميني سـال اإلبيني ارهاإلملتطرفني وائمة لتفريخ ت مالاعن خلق بيئاملسؤولةوسط هي األلشرق ادية يف استبدااللتسلطية وا
مل ميثـل مـدخال  العاملنطقة من اطية يف هذه الدميقران حتقيق اء ومن مث فالعداالغرب عمومامريكية واإلملتحدة ات ايلوالاصبون اين
.)1("ابعهاب وجتفيف منارهاإللعنف والتطرف وات اعاصرة مجاحملاسياسأ

حضـي  "ية حيـث  لدولابة الرقاقضية سالميةاإللعربية وانظمة األسية  على السيالعوملةااليت تطرحهاضيع املوابرز امن 
بـة علـى   الرقالنوع من اافض هذابني مؤيد وراخرية ماألونة اآلجلدل يف ات بقدر كبري من ابانتخااللدولية على ابة الرقاموضوع 

بـة  الرقالدول فكرة اذ رفضت إلعملية ،الدويل هلذه البعد اجلدل تكمن يف اسية موضع اساأللفكرة اته، وات وكل له مربرابانتخاال
خلية يف حني الدااشؤولتدخل يف ال اشكأمن وشكالادامن سياصانتقاتشكل اأعلى اليهإت ،ونظرت ابانتخااللدولية علىا

وعلى رغـم حتفـظ   .اطية فيهالدميقراملسرية امل على العاع طالالمة نه فرصة مهامر على األاىل هذاخرى األلدول انظرت بعض 
ت االحلاصة يف ات ،خاعداملسال اشكأمر كوسيلة للحصول على بعض األملت مع اتعاأإاللفكرة ،الدول على الثة من اجمموعة ث

.)2(لكربى القوى ات من اعداملسال اشكأحلصول على بعض ات ، وابانتخااللدولية على ابة الرقابني قبول الربط فيهاليت مت ا
و أشـرة  ابة بطريقة مبالرقابة فهي تبقى حتت الرقاة من قضيواإلسالمية لعربية الدول ااهاليت تتبناقف املوالنظر عن ابغض 

ـ األبة متطور عن طريق اجهزة رقألغربية من الدول اتوفره ات ومصالاملوال واتصاالئل اصة يف ضل تطور وساشرة خاغري مب ر اقم
دي عريب اقتصامة تكتل اقإيف اهوذلك لفشلسية السيالسلبية للعوملةاباآلثارتأثرامل العاكثر دول ألعرب من ايبقى اوهلذ.عية الصنا
لعوملـة ات امل مع حتـدي التعادرة على اقوإداريةدية اقتصاسية وات سياد مؤسساجيإوتة عن ات متفابدرجاعل ومؤثر وعجزهاف
.لدول اتلك وإمكاناتلسلب عن فرص اوكل ذلك وغريه يؤثر ب.

سـبتمرب  11ثاحدابعد ادت حدازدارج واخلامن ح صالاإللدعوى سالميةاإلتاسية للمجتمعايلسالنظماتتعرض كما 
ملتمثـل يف تطبيـق   اسـي و اسييتناول  إمكانية التغيري اللوجهةاملي اوعاملنشأمريكي أب اغة خطاليه من صيإدتأاوم2001

.سي السيالإلصالحمج حمددة الدول بتطبيق براع هذه اقنإىل اويسعى واإلسالمية لعربية الدول ايف لية الليرباطية الدميقرا
هلوة افة وفجوة خلالان حدة اكية فاشترااللغربية عن الية ار لليربانتصاي كأيديولوجية األحية النامن السياسية للعوملة انظرنوإذا

مي سالاإلمل الث للعانلمس طريق ثاننأبل الليرباليةلقيم ايقر بكل مي السالاإلمل العان أمي من حيث سالاإلمل العاوبني اتتسع بينه
ن إ"نقرأ يف بعض األدبيات السياسية و. اإليديولوجييت الذاء اكتفااليسمى بام مسالاإلحيث حيقق كية اشترااللية والليربابني 

ن إوالرأمساليةكية اشترااللشيوعية وبني اكية واشترااللطريق بني انقف يف منتصف انن،إحد ان وآمية يف سالإعربية واكيتناشترا
ليت تعين اعية اجتمااللة العداتتكون من اإتمع ات اجاثه وحاته وترالعريب ومتطلبامل  العات اجاشرة من حانبع مبتاكيتناشترا
سية اساألدئ املبامن بني وة الزكايف فريضة اسيممي والسالاإللدين ايف ادئ جندهاملبالتوزيع ،هذه الة يف العداج وانتاإلية يف الكفا

:يلي املية مالعااملودودي ورؤيتهماوء البنأيديولوجية أيف 
.تمع اعية للدولة واجتماالة احليالشخصية واة امعة للحيايديولوجية جأم يشكل سالاإل1-
.سالميةاإلة احلياس اسأام مهلسالاة و لصالالنيب حممد عليه الوحي وسنة ااء اليت جاهللا ان كلمة آلقرا2-
.سالميةاإلة املقدس للحياصل األلرسول هي ان و سنة آلقراى ئمة علالقاسالميةاإللشريعة ا3-
لألمةلثروة السلطة واح والنجاهللا سوف جتلب ال تطبيق شريعة هللا من خالاء حكم ابنإلعادةملسلمني الة اص لرسخالاإل4-
.خرة اآلب يف الثواوالدنياة احليايف سالميةاإل

20.ص2008رس ار ماذلشهر آ349العدد لعريباملستقبل ا:االلكترونيةالة"لعريبالوطن اطي يف الدميقرالتطور ايف ااثريأرجية وتاخلامل العوا" هيمابرإحسنني توفيق )1(
9.ص2008فريل أربيع 18لعدد اسيةالسيالعربية للعلوم الة ا:لكترونية االلة ا"لعربيةالدول ات يف ابانتخااللدولية على ابة الرقاطية والدميقر"خدجية عرفة حممد ،)2(
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امنهبدالاتبعواملقدسة واهللا اعن شريعة الذين ضلواملسلمني ان اميإمرجعة عدم ن أبد الاملسلمة وخنوعهات اتمعاضعف 5-
.ركسية املاوالرأمساليةلشرق الغرب وادية وقيم املاملية العات ايديولوجياأل
ه للدولة وهديسالميةاإللشريعة ادة تطبيق اعإم وسالاإلىل العودة امي تتطلب سالاإلحلكم القوة واء والكربيادة استعان إ6-
.تمع او

ملسلم اتمع التوجيه لكي نتجنب تغريب التوجه وامي سالإق اخل سيادامهاستخداواهلستغالاينبغي التكنولوجياعلم الن إ7ـ
.)1("وعلمنته

لعريب اه اجتاالخل اقومية د،عرقية ،نيةات علماراك تيان هنأاعلمناماذإصة امله خابلور بعد ومل تتضح معتمل ياإلسالميه اجتاالإن
ترسيخ ثقافة جتاهات متطاحنة فيما بينها تكن لبعضها البعض احلقد والعداء مما حيول دون ،واألدهى واألمر أن هذه االمي سالاإل

ك اوليس هناملسيحية ومنبعهاصل أم ومنبعه هو سالاإلصل أ" نإل الذي قاده طه حسني ابرز رواومن .احلوار يف ما بينها 
ملسلمون ان العصور كامنذ قدم به وتأثرتملتوسط البحر اليت منت حول الشعوب ابني ان جندهأفية ميكن ارية ،ثقت فكافختالا

خر آر  اعتباي ألدولة فوق الدستور وان ان وان خمتلفامرأسي السيام النظالدين وان  ن  أاآلاملياملعترف به عاباملبدأم اعلى وعد ت
ين وحممد عبده افغاألميذ ين لطه حسني وغريه من تالالعلماق نزالاالاسبيزيتو هذا.رب جون لعتاوقد )2(سس علمية أن على ايقوم

مامأقد وضعت حتدي كبري ةالدميقراطين أعترب ااكم.حدان وآيف وفشالاحان جناوقد كسالميةاإلثة اث خمتلط للحدامن بني تر
.درهامصتفسري جعة امرإلعادةميني سالاإلين فكرملا

شطني الناملسلمني واملفكرين امثة جمموعة متنوعة من " لرؤية يذكر اح اضإيىل ااسعوالذينميني سالاإلملفكرين ابرزامن 
د ،وفهمي هويدى ،ونور ابو أل ايوب ،وكمأوي ،وحممد القرضا،ويوسف العوالغنوشي ،وحممد سليم اشد ار(ميني سالاإل

ث التراليت تعيد متحيص ات ابالكتايد من امتزاكمانتجوأ)لفضل ابو أليل ن وخاوفتحي عثماشدينالعزيز ساكوليش جمد وعبد 
م سالاإلو أسالميةاإلصولية األن أ" كد أاكم)3(."ءالسوالعمل على النظري واملستوى التعددية على ااياقش قضامي وتنسالاإل
ن أاعواستطام أطية لكن جرميتهم الدميقراللعبةاقبل بألنهلسجون انظمة حكم تسلطية حرمته وزجت به يف أسي هو ضحية السيا

تريد حتقيق واإلسالمية لعربية انظمة األن ال.لغريهم اطية ولن يسمحوالدميقراضد بأمامواشعيب كبري فتأييدعلى احيظو

)185- 117.(ص.،مرجع سابق ، صأسبوزيتو)1(
لرؤية ان ارخيية فالتاحية النالعشرين ، ومن القرن اتنطوي عليه يف الدينية ومالتعددية ااجهواملسيحيني ،قد واملسلمون مثل ا"اىل أن 306ويشري الكاتب يف نفس املرجع يف الصفحة 

نتجت أفسة واوى منادعاص قد نتج  عنهخلالاىل اجلميع  ان تدعو امكلفة باأهللا وامل من الكاخري واأللوحي امتتلك اأباد كل منهماعتقاملسيحية مع ام وسالاإللتوحيدية لكل من ا
اسياوسياهوتيالاعاصر
ية أوعلى )التعدديةت وابانتخااللشعبية وادة السيامن (ثة احلداطلق عليه مصطلح أاوم وتدين كل مالعشرين تقالقرن ائل اوأعشر والروماية يف أواخر القرن التاسع ثوليكيةالكانت اك-
.لتعددية اين بالثان اتكالفاول مرة يف جممع وألالكنيسة رمسياعترفت ال اح
91.املرجع نفسه ،ص)2(
337.املرجع نفسه  ، ص)3(

اطية ممالدميقراء ازإربة اقف كثرية متضاك مواهن"اىل أن 339و338. إن قبول التيارات اإلسالمية باملشاركة السياسية ال يعين قطعا قبوهلا بالدميقراطية حيث يشري الكاتب يف ص
بية جمرد وسيلة للوصول انتخاالللعبةا==يفاركتهاطية ،ومشاصرة للدميقراملعاإلسالمية ات احلركالكثري من ان تبين اكاذامالذي سيكشف لنالزمن وحده هو او.ملستقبل اه الريبة جتايثري 

نه اض افتراىل املسلم امل العاسجل ايؤدي بناوهكذ.لتجربة العقيدة واسترشد بكل من اتفسري دينية دة اعإث نتج عن عملية افهم وحتويل لتراهدأصيل من أاهدفام هو حقألسلطة اىل ا
ن انساإلسية وحقوق السيالتعددية املتعلقة باإلسالمية انية وكذلك العلمالقضية ان اوسط فاأللشرق ات كثرية يف احدث يف حكومالسلطة كماىل اإلسالمية إت احلركاتصل احينم

ق يف اخفاإلن افاألمهية لقدر من اوعلى نفس =    = ...جلدل اقى مصدر للتوتر وسوف تب
م يف اسهاإلحتمل خطر )حدث يف تونس امثلم(لقصري املدى اذ جنحت على اليت اد استبداالفة ادية وثقاستبداالنظمة األطية سيطيل من عمر اليد دميقرات مدنية قوية وتقاء جمتمعابن
.لطويلاملدى ار على استقرااللية وعدم اديكالرا
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)1("ة لسلطادد وجود ليت الالضعيفة ات احلركامح مع اكثر تسأرضة فهي تكون اطية بدون معاي دميقرأطر اطية بدون خمادميقر

مل تؤسس تلك ر حيثاستعماالما بعد زمة دستورية تعود ملرحلة أاألعربية عميقة من حيث اسية السيااألنظمةأزمةإن
حلديثة عن توفر العربية الدولة اكثر من معطى يؤكد عجز أمثة "وإقامة أنظمة دميقراطية درة علىاسية قوية قانظمة سيألدول على ا

ـ الة قيمتني العداحلرية وافشلت يف جعل افكم.لوطنية ادة السيانة التحرر وصياشروط  عيتني مشـتركتني فشـلت يف صـد    اجتم
ت الـدعو ان مثل تلك أر اعتباوعليه ميكن .)2(."شر املباشر وغري املباجنيب األجد التوالوطين من اب التراية الدويل ومحاق اختراال
لكي احممد مالقانون الدستوري أذاستأحيث يؤكد سيكي لكالار استعملف لالانوع خميث ومن ر حداستعمية الابة بدامبثرجيةاخلا
ر استعماالخذ ال ستقالاالبعد " .جنبيةاأللدول العربية من قبل الألراضيق اخترالثة الثالفية األر ويف استعمالعشرين القرن انه يف  ا

لشروط ات وفرت اقياتفامن اجنم عنهاومInterdependenceملشتركة احل املصافل والتكابط والترار اطإلعودة يف ايلتمس  
ت مـن  اوضاملفاجتية استرإن اواقصاء نالتحرر جان مفهوم أل ستقالاالربع عقود من أفقد تبني بعد مرور  .لعودة انونية هلذه القا
ت ار قسـم استعماالك دول رسم ان هنأذ تبني إلعميقةارخيية التاته الل دالستقالاالإلعطاءيكفي اضحة مباء مل تكن وجلالاجل ا

.)3(".ادهميال
ين الذي تعاسي السيالتخلف احقيقة من واإلسالميلعريب امل اللعيالسياسلإلصالحالغربية يف دعوالدول انطلقت القد 

ته بدرجـة  اده ومؤسسافرأسي عن تعبئة السيام النظات انه ضعف قدراسي على السيالتخلف ان يعرف أوميكن "  لدول امنه تلك 
ءة ات بناهاجتاب اكتساىل اته اليت تدفع مبكوناسية السياء نسق جديد للقيم العجز يف بناعن فضالا،هذالعليافه اهدأفية لتحقيق اك
سـي  السيار اسـتقر االوعدم اليتهاسية وعدم فعالسياركة املشاسي يف ضعف السيالتخلف ارك ويتجلى اط يف سلوك مشاخنراالو
حيث أكدنا أن .لثالثاملبحث اول من األلفصل ايف السياسية للتنميةال تطرقنه من خالابيناماوهذ.)4()"لعسكريةات ابقالناال(

هي يف أمس احلاجة لتنشئة سياسية من أجل بناء  ثقافة سياسة إسالمية متميـزة ،مـن حاجتـها اىل    اإلسالميةاتمعات العربية 
.مؤسسات سياسية

ـ اسيلذي يتجل يف رسـم اطئ  واسي خاح سيصالإج انتهاةملفكرين من خطوراعديد من لاولقد حذر  وبنـاء  تاس
نظمـة  األن أهـو  اليه هنإرة اشاإلجتدر اوم،اقمهازمة وتفاألدة تعميق اىل زياقد يؤدي اطئة ممات خاووضع تشريعمؤسسات 

لذي الدور ادة ازي" عي حيث اجتمااللضبط القمع وات اءاجرإىل إء للجوامت لدولة ايسمى يبة ادة ماعإر اطإلعربية ويف اسية السيا
ـ اراستخبااللبوليس والضبط واوأجهزةلعسكرية املؤسسة اسي  كالسيالقمع او أعي  اجتمااللضبط ات ادوأتلعبه  ب ات على حس

لإلجراءاتابتاثالعربية هدفار اقطاألم ظن يف معانساإلة حقوق ان ودعحيوصالاالصبح أو.طية املدنية من فنية وبريوقرات املؤسسا

337.،ص،مرجع سابقاسبوزيتو)1(
152.ص، مرجع سابق، لكيام)2(
152.صاملرجع نفسه،)3(
69.مرجع سابق، صلعليكم ، ا)4(
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ملبكر بل اعد التقاىل اواإلحالةلعمل امن واإلبعادت االعتقاالنونية والقاحقة ميون منهم للمالسالاإلصة القمعية ،فهم يعرضون وخبا
.)1(".اناحيألقتل او

ن اسية تؤكد بالسيات ادبياألن اة ،فحيصالاإلت الدعوانت هدف للعديد من اقد كواإلسالمية لعربية الدول انت اكإذا
ـ أىل ات تشري اساك درامل بل هنالعاحت اجتاليت اطي الدميقرالتحول ادة من موجة استفاالقل حظ يف األلدول هي اتلك  ك ان هن

ـ  األحلملة العربية ااتحلكوماستغلت اواإلسالمية حيث لعربية الدول املوجة على انب سلبية لتلك اجو يعـرف  امريكية علـى م
وقعت يف حرية من أمرها فهـي  كما أن الواليات املتحدة األمريكية .لدوليةالشرعية احتت مضلة ارضيهاللتخلص من معباإلرهاب

بإقامة أنظمة دميقراطية يف خمتلف دول العامل لكن هذه الدميقراطية قـد  يف إطار نشر القيم الدميقراطية يف العامل من حيث أا مطالبة
تعامل مـع  فضلت الواليات املتحدة األمريكية الوهلذا.خدمة املصاحل األمريكية  ديد من احلكومات واليت هي يفتؤدي إىل إقالة الع

م صدق النوايـا  مما يؤكد لنا عد.حتقق هلا مصاحلها التعامل مع حركات دميقراطية إسالمية سوى أا الأنظمة مشولية تسلطية على
سالمية تمعات اإلالغربية يف إقامة إصالحات سياسية يف ا

ت لتعديالاببعض الزمهياكم. سيالسيالإلصالحمج حمددة ابربسالميةاإللدول اع اقنإىل الغرب ار يسعى اطاإلاويف هذ
لية من حيث اشكاإلتطرح اومن هنسالميةاإللقيم افق وايتوقد الافية مماثقالمج ارب،بل يفرض عليه حىت الةالتشريعيمنظومتهايف 

.ميةسالاإلت اتمعاعية لتلك اجتمااللقيم ارض واليت قد تتعامج والرباتطبق تلك نيةامكإ
نه اإالامريكيأان توجهان كاللتغيري واألمريكيلتوجه ا"اهذيف أن "العوملة السياسية"تتجلى عاملية التغيري السياسي 

لقمة موعة اع اجتمان ابإاية جورجييف وال" نديالاسي " علنت يف جزيرة ألسبع  ات ادران مبألوجهة حيث املي اعأضحى
حيث مت DAA dimocracy assistance dialougue.)2(طيةالدميقراحوار دعم-على 2004نية يف سنةالثما

وقد مشلت هذه اوايطاليليمن اواطية ، وهي تركيالدميقرار دعم ائدة يف حوالقالدول انشطة يف كل من األكبري من عدد تنفيذ 
ة احليايف املرأةمهم على دور اهتماافيهاركزوت ،احلكوماملدين واتمع ات من ممثلي امئافيهشاركت اربع مؤمترأنشطة األ
.)3("بية انتخاالت العملياسية والسياب احزاألمة وتقوية العا

مريكية غربية وذلك أقيم اأس اسألغربية على الدول اطية مبعية الدميقرالقيم امريكية نشر األملتحدة ات ايلوالالقد تبنت 
ـ رضية األلكرة اليت تعيش يف املتخلفة ات اتمعالدول تطوير وحتضري املت على تلك أاليتلتفوق الشعور بامن منطلق عقدة  امعه

بـد مـن ـذيب تلـك    ن الاكابية ومن هنارهاإلبالعملياتلغربية اة احلياتكدر صفو اأمصدر قلق هلم من حيث وأصبحت
ر دون عنـف  احلواعية وطرق اجتماالة احلياوأساليبطية الدميقرالقيم االتعبري وتعليمهان صح إاتربيتهوحتضريها وإعادةت اتمعا
ـ اء احنأئر ايف سارهانتشاسية جوهرية ينبغي تشجيع اسأمريكية ألقيمي هي قيم اور ملنظالتعبري من اطية وحرية الدميقراف ـ الع امل كم

مريكيـة بعـد   األملتحدة ات ايرجية للوالاخلاسة اف رئيسية للسياهدأث حد من ثالاوبأنهرج  اخلاطية يف الدميقرلترويج لايعرف 
.ملسلحة القوة اد على اعتماالملنفرد والعمل ا

م لسـال امر جـوهري لتحقيـق   أسي السياح صالاإلن أيعترب قعية ،اكثر وأمين أور ظمنىلايستند لقيمي املنظور ااوهذ
ـ اخلية جديـدة ط ات داجهة حتدياقل عرضة ملواطية تكون الدميقرالدول الطويل ، فاملدى اقليمي على اإلر استقراالو ـ امل ن يف اك

69.سابق،صمرجعلعليكم ، ا)1(
)2(  http://www.google.com.eg/search?hl=ar&q=dimocracy+assistance+dialougue&btn

DEMOCRACY ASSISTANCE DIALOGUE
لكربى ا8عية الصنالدول امريكية موعة األملتحدة ات ايلوالاسة اء رئاثنأ2004م الرئيس بوش يف عارة ادإاقترحتها،فقد افريقيأل الكبري ومشاوسط األلشرق ادرة اخيص مباوفيم-

G8ت اءادرة عقد لقاملبال هذه ، حبيث يتم خالfor the future forum تمع ال واعماألت ات وجمتمعاحلكومادورية سنوية بنيدرة املباء يف هذه اعضألالدول املدين ، يف ا
خرية األلغربية لذلك تسعى تلك الدول احل امن ومصألعربية يضر باوسط األلشرق ار يف دول استقراالن عدم إلغربية الدول انية ،حيث تؤمن الثماوسط وجمموعة األلشرق اوهم دول 

2005م البحرين عاين يف الثاملؤمتر او2004م املغرب عاول يف األملؤمتر العربية وقد مت عقد الدول التعليمي يف ام النظاح صالإطي ودعم الدميقرالتحول اواالقتصادير استقرااللدعم 
19.صسابق،عحنفي، مرج)3(
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ـ قإر دون اللحـو ايالقضار وطرح كل القرات صنع ايف عمليتأثريمل اكعووإدخاهلامة العاحل املصالتعبري عن ان امكاإل يء ألاص
مل سـيقلل  العاطية يف خمتلف دول الدميقران نشر ألغربية تؤكد الدول ان أسية يف السياملة لعوامين يف األملنظور ايتجلى اكم.طرف 

مرة على حدوث حرب بـني  اريخ مل خيربنالتااألدبيات السياسية الغربية تؤكد على أننأمل ذلك العاحلروب يف ان مل نقل ينهي إ
.حلروبادة من خوض تلك القانع لشعبية متادة اراإلن أ،حيث لبعضااطية مع بعضهالدميقرالدول ا

سي السيالفكر اأنمن حيث يف إطار العوملة السياسية اإلسالميةكما يتجلى التصادم بني املنظومتني الفكريتني الغربية و 
ـ اووالنبينيلرسل امت ان خام كلسالاة ولصالالرسول عليه ان اصة واوخأيضا ملية العامي يقوم على فكرة سالاإل وث نه رسول مبع

دة ارإلرفيعة مـن  املية العالذروة اىل االبشرية حىت تقودهاريادةسالميةاإلباألمةط انأىل اهللا تعان أصوليني األيرى "اذوهلللعلمني 
لرمحـة  العزة وامة والكراعند ذلك فقط تكون ... شريك هللا للجميع بالالوهية ألذروة يف اوتتمثل هذه . اهللا هلااليت شرعهاهللا وا
حلـروب  انـت  اكاحف ومن هنالزاخلطر االسريع على هذاملبكر واء القضالغربيني بضرورة املسيحيني اعة اقندتازاومن هن.)1(
قـدا لغرب يكـن ح الوقت واومنذ ذلك .ملسلمني ااستوىل عليهاليت املقدسة اواألماكنضي اراألع استرجاولت اليت حالصليبية ا

لغـريب يف مجيـع   اسي السيالنموذج املسيحية  وار انتشالذي يقف يف وجه اكرب األلتحدي اوخلطرامي ويعتربه سالاإلمل اللعاكبري
سالم يف اعتقاد الغرب أنه ميثل خطر مزدوج فهو دين يهدد املسيحية كما أنه نظام حكـم حيـول   حيث يشكل اإل.رضيةاأللكرة ا

.دون قيام أنظمة دميقراطية على غرار األنظمة الغربية 
نـه جمتمـع ال  امي مبعىن سالاإلتمع املية ادئ عاملبامن هذه "وملية العامية عديدة تؤكد فكرة سالإدئ امبك ان هنأاكم
و عقيـدة  ألـدين  او حىت ألبشر دون ختصيص للون وللغة افية فهو جمتمع لكل بين اجلغراحلدود ائم على اقومي وغري قعنصري وال

ن وطن أنرى اهلذ... حد النسب واصل واألوفاألبفة اس كالناحدة تشمل اوفألاية ملاعاأامأنية انسإاذإم هي سالاإلملية اع.
ـ األلبشـرية مـن خمتلـف    اهللا وحترير املية يف توحيد العاوتكمن ... لكون كلهامل والعاية حىت يصبح النهاملسلم يرتقي يف ا ن ادي

اساسأئمة ارة قاهلية وحضات جاهي جمتمعالصينية وغريهاة ولروسيامريكية واألوربية واألت اتمعان أصوليون األيرى و.الضالة
.)2(د احلاإلعلى 

ن أعتـربت  الـيت  ان والعنـو ات ات بذاك مؤلفانت هنامي وكسالاإللغربية للخطر ات اسالدرالعديد من اأشارتلقد 
ـ ايف حني كانة عليههليمالشعوب واضي ارأنت تسعى للسيطرة على اكسالميةاإلت الفتوحان القوة وانتشر بام سالاإل ك انت هن
لتربيـر   إسـتراتيجية فكرة إالهي الغربية مارة احلضاعلى ام خطرسالاإلر اعتبان أخرى شككت يف ذلك وحنن نعتقد أت اسادر
اجلاهلي بل هو مطالب شرعا مبواجهـة هـذا   ملي العاقع ام للوسالاإلخيضع وعليه ال.ميسالاإلمل العالشرسة على الغربية اهلجمة ا
لـذين  اء اهوأتتبع والاتبعهامر فاألك على شريعة من امث جعلن" مصداقا لقوله تعاىل هيمه ومنهجهاته ومفاليخضعه لتصورواقع ال
.)3("يعلمون ال

ىل امريكية األملتحدة ات ايلوالاطية كمشروع غريب تسعى الدميقران ألغربية املنظومة الفكرية يف ات املنطلقااتبني لناكم
مي يـؤمن  سـال اإللفكـر  الكـن  ملية العاملنظومة اج يف اندماالمن التمكينهسالميةاإللدول اصة امل وخالعاخمتلف دول نشره يف
ـ ايـة  الغـريب يعـين   امل امي للعسالاإلمل العاخضوع ن اصة والعكس ،خامي وليس سالاإلقع اهلي للواجلاقع الوابإخضاع مل الع

لغربيـة  اهلية اجلان أ، بل ن وال مكان اترتبط بزممي السالاإللفكر اهلية يف اجلان فكرة ،اللغربية اهلية اجلالدخول يف امي وسالاإل
لدولـة  ام يقفز على العوملة نظا" ن أيؤكد اجلابري حيث م سالاإلنت قبل اليت كاهلية اجلاخطر من أميني سالاإلملفكرين ايف نظر 
لعوملـة  احل الصالتخفيف من حضورهالدولة واف سلطة اضعإن إيت ، لتشتالتفتيت وابل ذلك يعمل على الوطن ويف مقاوواألمة

62.بق صاملوصللي ،مرجع سا)1(
63.صاملرجع نفسه، )2(
18:يةاال،شيةالغا)3(
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لنتيجـة تفتيـت   او.ملذهيبالتعصب اجلهة واو أئفة الطالقبيلة واعين الدولة ابقة على اء سانتمطر لالاظ استيقاىل ااحتماالن ايؤدي
))1تمع وتشتيت مشله ا

نشري ا،وهنشتراكية يف مواجهة الليربالية الرأمسالية ديلة عن االسالم كأيديولوجية بنطالقا من التحليل السابق يطرح اإلاو
ـ انتصالشيوعية ينذر بانظمة األر ايان أكد  ألذي او"امانسيس فوكويافرريخ لصاحبها التاية اىل نظرية ا طيـة  املي للدميقرار ع

سية من اساألت اقضالتناختلو من الية لكوالليرباطيةالدميقران أرأيهخرى  ويف األفسة املناحلكم انظمة أل اشكألية على مجيع الليرب
اهذأنإقرارهمع و.) ")2تمع ائي يف ارتقاالية للتطور ايسجل ارهانتصان ات فالبشر من رغباليه إيتوق اعمق مأوتليب اخلهاد

ال يرقى أن يشكل حتدي للدميقراطيـة  سالم يف نظره  اإللكن.م سالاإلصة ات وخافالثقامن قبل بعض جه بعراقيل ار سيواصتناال
يستطيع نه الافسالميةاإلت اتمعاطية يف الدميقرانتصر على ان اواإلسالمن ابيعرفنه ااكمالليربالية ألنه يفتقر للعاملية والشمول 

.األخرىطق املنالعديد من اواوربأي يف أارهايف عقر دافستهامن
" ليت تشكل مـرض  اوةطئاخدراكات الغريب يالحظ أن هناك إسي السيالفكر اصرة يف املعاسالميةاإلاياملتتبع للقضاإن

رد لـويس يف  ابرنوأبرزهم ملوضوع اكني كتب عديدة حول بمرألف مفكرين أم وقد سالاإلخلوف من مرض اأي" امفوبيسالاال
لشـرق  ابه اوكت" Islam and the west"لغرب ام وسالاإلبه اويف كت"  What went wrong" " اخلطأين أ" به اكت
The Islamic threat : myth: "لكتب نذكر منـهم  العديد من اسبوزيتو الف أاكم"the middle east"وسط األ

or reality "به اوكت2002و2001وهو مترجم للعربية وصدر يف طبعتني على التوايل فةام خرأحقيقة : مي سالاإللتهديد ا
"The unholy war   Terror in the name of islam"ن أ" كما "م سالاإلسم اب بارهاإل...ملقدسةاحلرب غري ا

: مي سـال اإللتهديد اقضية ""اخلطأجلوهري كيف ميكن تصويب اله ابة لسؤاجإن تكون أول ات حتاالملقالعديد من انتج ألويس 
لذي يرى فيـه  املفهوم اد انتقاىل اسبوزيتو ايذهب اه فيمناملسلمني جند ام وسالإله اطئة للغرب جتاخلات اكادراإلليت متثل جوهر او

ن اعة وام وطم دين سالسالاإلن أك من يعتقد  اهنو)3("السوفييتد احتااللتهديد  عقب سقوط ااع هذاخترانه مت اىل ااهباديد ،ذ
ـ االلعدو حيل حمل تيجيةاسترإجة نفسيةالغرب حانت لدى اكألنهن ذلك افام ديدسالاإلعترب االغرب عندما السـوفييت د احت
)4(كاأليتلصورة ابق حيث تكون السا

147. صمرجع سابق ،،قضايا يف الفكر املعاصربري ، اجلا)1(
42. صمرجع سابق،،بيليس  )2(
قسم جستري ،الة مارس،"يف الفكر السياسي األمريكي دراسة مقارنة ألعمال برنارد لويس وجون اسبوزيتو ،صرةاعاإلسالمية املايالقضا"ق ،الرزامصطفى حممد حسنني عبد )3(

77. ص.العربية مصر البحوث والدراسات السياسية ،معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول
108. صاملرجع نفسه)4(
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لغرب اخطر بديل                   مية                 سالاإلاألصولية

خطر منقرض غ           الفرامأل

لشيوعية ا

ملنقرض بل هم كذلك بل الشيوعي اخلطر اكبديل عن سالميةاإلصوليةاألل حالإىلاسعى يلغرب مل ان أك من يعتقد الكن هن
نيـة  اباليالكونفوشوسية ،والغربية ،وا"مل هي العامح ليت سترسم مالات اراحلضان ا"يرى هنتينجتون ابينم.لشيوعية اخطر من ام أ

ـ حلام ان صداويرى هنتيجتون فريقيةاالاتينية ورمبلالاواألمريكيةواألرثوذكسيةفية لسالاهلندوسية واوواإلسالمية  ـ اراض ن ات ك
ـ اجلديدة القوى الغربية بل سيصبحون اسة اجمرد متلقني للسيايبقولغربيني لن افغري ...ارخيياتاتطور ـ ...ريخ احملركة للت ن أاكم

ف اطرأل لدوايف وسوف تبقى اع ثقاىل صرادي اقتصايديولوجي أع اردة سوف يتحول من صرالباحلرب ابعد امل ماع يف عالصرا
)1(رية احلضات اموعاع بني ام صرال قياحتمايد اعلة لكن يتزاف

م سالاإللغرب مع الكن جتربة اسعيه للهيمنة عليهراطإت يف اراحلضالعديد من اومة من قبل املقالغرب يتوقع ان أحقيقة 
ع عن الدفاجل اله من ايضحي بنفسه ومأنإىل ليت قد تؤدي به املسلم وااليت يؤمن القيم اةخطوراويدركون جيداعميقة جد

لقرن ايف الياطيإوجنوب انياسبمي السالاإللفتح اىل اغرب اىل اإلسالم يعود عداء الك من يعترب أن اوهناليت يؤمن القيم ا
ة لصالايه يكنون حقد للرسول علاكم. لغرب وفكرة كونه ميثل خطرايف لإلسالملسلبية الصورةالذي عزز ادي وبع ميالالسا
، ملسيحية اه اجتانية بانساإلتطور ن سبب يف توقف انه كام من حيث لسالاو

لروح اتلك من واإلسالميةلعربية الشعوب التطهري تلك سية السيالعوملة ار اطإيف مد األملة وطويلة امج شاوجب تبين براومن هن
قة جديدة بني مريكية وخلق عالاألملتحدة ات ايلعريب للوالاب الشبامج هو تغيري نظرة الرباملعلن من هذه اهلدف ان أئية حيث العدا
.دوليةاتفاقيات،يف إطار همالتفار واحلواملتحدة مبنية على ات ايلوالاوواإلسالميلعريب امل العا

ان يف جوهرهلغرب لكالشرق واون بني التعار اطإبرمت يف أليت الدولية وات اقاتفاالسية نذكر السيالعوملة اومن أبرز آليات 
-Euro: )2(وريباألد احتاالكة مع الشرات اقياتفا-ملتمثلة يف اسية،والسيالعوملة اوسيلة قوية لتعزيزاأابقاسابيناكم

Mediterranean Partnershipنطلق منذ الذي ا)3(ملتوسطيار احلوار استمراو.ورو متوسطيةاألكة الشرااومنه
وعملية .ملغرب وتونساوانياوموريتواألردنوإسرائيلئر ومصر اجلزا(وسط األلشرق اوافريقيإل ايضم سبع دول من مشو1994
2005ليت عقدت يف اتو انألقمة اطلقتهأليت اICI)4(ون اللتعاسطنبولدرة امبووأخريا سياسة اجلوار األوريب1995برشلونة 

789. صمرجع سابق ،، بيليس )1(
)2(  http://ar.emhrn.net/358
)3(  http://www.nato.int/med-dial/index-ar.html
)4(  Ibidem
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)1(توالناركة حلف امشو.ملتوسطي ار احلوار اوسط على غراأللشرق ان ات مع بلداقمة عالاقإلتركية وهي تركز على املدينةا

.رجه اخأوق العراخل اء داقية سوالعرامن األت التدريب لقواب وارهاإلجهة اصة ملواوخلعربيةاملنطقة ات يف ايف عملي
نظمـة  أىل املغلقة انظمة األن مالدولة وحولتهاغريت من طبيعة لعوملة ان أطية من حيث الدميقراسية بالسيالعوملةاوترتبط 

ر نشر اطإعية يف اجتماالة وقتصادياالسية والسيات االات يف خمتلف اتمعال بني خمتلف اتصات امة شبكاقإميكن من امفتوحة مم
ة وكرس من لعوملاعزز مفهوم الدولية ممات اجلمعيات واملنتديات واملؤمترالعديد من ال ن من خالانساإلع عن حقوق الدفاحلرية وا
ـ اووأفكارلعملية من نشر قيم اتنطوي تلك النظر عن ماغض بلغريب النموذج العملية احية النا هم يف طمـس بعـض   اليت قد تس
ـ "  خلقت حتديات للدول واليت وجدت نفسها  اأسية السيالعوملة ار اثأنه من اات كمافالثقات واهلويا عـن  اجزة وحـده اع
مليـة  العالبيئـة  ات عية ومشكالالصنار اقماألسطة ار عن بعد بواستشعاالملية والعات اركحلاقبيل هر جديدة من السيطرة على ظوا
ـ الـيت تو ارجية اخلاخلية والدات املؤسساوايالقضايل يبني حجم التاين البياسم لراو)2("ت السنداوباألسهمملية العارة التجاو اجهه
لتغلـب  العوملة حىت تتمكن من اج يف اندمنة والاستعاالوجمربة على ايالقضائل من اهلالكم ااجهة هذاجزة يف مواعاعلهجيالدولة مما

.    ايالقضاعلى مثل تلك 
"الدولة يف عامل العوملة " 

ئع   البضارة اجت
حلدود التلوث عرب اسوبية                                              احلات املعلوماتدفق 

هلجرةالقوميةا

لكترونية االلية املات لتحويالابرةالعاريخ الصوا

سية الدبلوما
اجليشت اركحت

عية الصنار اقماألت عرب االتصاالملي                   العاحلكم ام ات نظاالوك
44. ص)2004مركز اخلليج لألحباث ،: اإلمارات(،لألحباثخلليج اترمجة مركز ،مليةالعاسة السياعوملة جون بيليس و ستيف مسيث،:صدرامل

ليت الدولة وافوق املنظمات جمموعة مهمة من ك ان هناسية فالسيالعوملة اليت تعزز الدولية ات اقياتفاالىل ااشرنان أوبعد 
ـ امنظمة لدول فمثالاخل اداتوغلهيف د ازامماعليتهادة يف فاوزياكبرياتشهد توسع قتصـادي االن امليـد التنميـة يف  اون والتع
OECD ويل لدالنقد اوصندوقFMIلدويل البنك اوWB ملية العارة التجاومنظمةWTO لدولية ات التسوياوبنكBIS
مـن  األفريقية ومنظمة اإللوحدة املتحد ومنظمة امم األظمة نلدويل جند ماع الصرارة ادإر اطإويف .ملية العال املاق اسوأية ايقوم برع

ـ اام هذاوقد قWorld Economic Forumملي العاقتصادياالملنتدى اك اوهناوربأون يف التعاو عي توفيقيـة  املنتدى مبس
جـل عصـر جديـد    امـن  املـرأة لتنمية مع ائل اك منظمة بدائيلي وهناسراإللعريب اع الصرار اطإصة يف اوخلدولاعديدة بني 

)1( http://www.nato.int/med-dial/index-ar.html

44–34. ص. صمرجع سابق ،بيليس  ، )2(

الدولة
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DAWNDevelopment wlternatives with women for new eraملسـيحية  املعونـة او
Christian Aidخضر األم لسالاوGreen Peace. مم األمني العام كويف عنان صندوق األنشا إوما جتدر اإلشارة إليه هو

، انطلقـت  2006مـارس  6وىل للمجلس االستشاري للصندوق، املعقودة يف األويف الدورة . 2005املتحدة للدميقراطية عام 
مم املتحدة للدميقراطية يف تعزيـز عمليـة   ساسي لصندوق األاأليتمثل اهلدف و.يذانا ببدء عمله رمسياإعمليات الصندوق، مبا كان 

بين وتدعم املؤسسات الدميقراطيـة وان تسـاند   تنأقدمي املساعدة الالزمة للمشاريع اليت من شاا ،عن طريق تطيةالدميقرارساءإ
.ننسااإلحقوق 

2008مم املتحدة للدميقراطية األمتويالت صندوق من *اجلولة الثانيةنشطة الرئيسيةتوزيع املشاريع حسب األ: الرسم البياين
http://www.undp.org :مم املتحدة للدميقراطية صندوق األ:املصدر 

من عدد املنظمات غري احلكومية ذات الوضع االستشاري لدى األمـم  %15ال يزال اقل من "وتشري الدراسات اىل انه 
يدعى باجلنوب من الكرة األرضية وهنا جتدر اإلشارة اىل أن ما يطلق عليه بوكاالت نظام احلكم العاملي تعـاين  املتحدة يتركز فيما 

واحلركات االجتماعية العاملية أيضا تعاين بعامة من بلبلة وهشاشة يف رصـيده  ...من مظاهر عديدة من العجز الدميقراطي الشديد 
. )1(" الدميقراطي
تسعى هذه "طية حيث الدميقراجومية لنشر هلاتيجية استراإلمريكية األملتحدة ات ايلوالاتتبىن ياسية ويف إطار العوملة السو

طية الدميقراحرة لدفع تابافة حرة ونقاحرة وصحوأسواقت حرة ابانتخاإلقامةلكبري اوسط األلشرق اهلجومية يف اتيجية استراإل
اجهة هذاسوى مومريكية بديالاألملتحدة ات اينه ليس للوالال بوش اق وقاشحتد اوتعتربهدولة عربية ن وعشرين اثنلفرص يف الاو
من ات دد ال وحركاج رجانتإنه سيستمر يف الغضب فاوواليأسن اللطغياناوسط مكاأللشرق اظل املاق وطالشالتحدي ا
وس دولتني فقط من بني اصنفت فريدوم هسية واساألللحقوق البابية تفتقر غانتخاالت اطيالدميقرالكن ...ائناصدقأمن اوامريكأ
)2(".كدول حرة اليزيال ومالسنغااملسلمة مهاغلبية األت الدول ذا

ملدين اتمع امتثل احلكومية بصفتهالدولية غري ات املنظماىل دور اسية نشري السيالعوملة املتعلق باملبحث وااخر هذاويف 
ملي العاملدين اتمع اأمهيةتظهر و"ارهاثألتقليل من حدة اوااة سلبياقل األى و علألعوملة الذي يطرح كبديل عن املي والعا
ت احلكوماوضية مع التفااقفهاحمللية لتعزيز موات احلركات واملنظماىل الذي يقدمه الدعم اخلية يف الداح صالاإلىل عملية النسبة اب

لدولية ومنظمة العفو ان مثل منظمة انساإلوق قت حالعربية نذكر منظمادول لنسبة للاملي بالعاملدين اتمع ات ابرز منظماومن 

مليون دوالر 25 ما خالل اجلولة الثانية للتمويل، فان الصندوق يوفرأ. مشروعا122مليون دوالر لصاحل 35مجالية اإلوىل للتمويل، قدم الصندوق منحا تبلغ قيمتها اجلولة األثناءأو*
ومما يعكس ما . لصلة اموال ذاتاأليف املائة من 32.6حصل هذه القارة على نسبة فريقيا، حيث ستأساسية على أواملشاريع املعتمدة للجولة الثانية تركز بصفة. مشروعا86من اجل 
يف املائة، من اجل متكني 30.2و أمن املشاريع املعتمدة، خذه بنهج يستند اىل القواعد الشعبية، ختصيص اكرب حصةأالفئات يف جمتمع دميقراطي مع دراج كافةإليه الصندوق من إيهدف 

هذا الس ثـالث  ويضم. وينعكس اهتمام الصندوق بتمكني اتمع املدين يف تشكيل جملسه االستشاري.انظر الرسم البياين(يف املائة 19.8بعد ذلك، بنسبة مية احمللية، مث التناملرأة
املدير التنفيذي لشبكة املنظمات ت اتمع املدين مها السيد زياد عبد الصمد،وممثال منظما. واثنني من اتمع املدينفرادلني األربعة من املمثأعضاء، اىل جانب عشرة دولة من الدول األ

.مني العام للجنة الدولية للحقوقينيهوين، األالعربية غري احلكومية للتنمية، والسيد نيكوالس
)61- 60.(ص.صبيليس ،  مرجع سابق ،)1(
4.بق صامرجع س،ووكر)2(
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ل مبختلف اتصت لالات من تقنيصالاملوال واتصاالليه ثورة إتوصلت ات ماملنظماتستخدم هذه اكم.)1("اإلنسانقبة حقوق امر
ملعنية بل توصلت تلك ات اهليئاتلف ىل خمالشكوى اصالإيو رير التقادل اح حيث يتم تبصالاإلجل اشطني من الناطنني املوا
صلي عن طريق األت تدريب هلم وهم يف موطنهم اورشوأقامتمل العاطنني يف خمتلف دول املوام بتدريب القياىل ات املنظما

.سية السياقفهم السفر بسبب موالذين مينعون من األولئكلنسبة اصة باوخOnline trainingيعرف بانترنت وهو ماال
لـدول  ايسـتوجب علـى   ام حمكم مماملي متثل نظالعاحلكم ات االمن وكات وغريهاملؤسسات وتلك اقياتفالان تلك 

تيجية حمكمة حىت تتمكن مـن  استرسة إاورسم سيااشبوإعدادخلية الدااافوز كل خالاوتتجااقان تشحذ كل طأسالميةاإل
م املتحدة لتكريس نظامم األمنظمة راطإريع يف املشان تستفيد من تلك أاهميكناسية من جهة كمالسيالسلبية للعوملة ار اثاآلجتنب 
ـ القـيم  ان تكون ضد نسق أينبغي وإمنارخيية العوملة كعملية تاجهة اتكمن يف موحلقيقية الاكة رملعا"ن اوعليه ف.طي ادميقر ئد الس

ملسـتوى  اعلى النضالملعركة يف احديد ينبغي حتديد طبيعة لتاعلى وجه اوهن.لقدمي اهليمنة ام اج لنظانتإدة اعإقع الواي هو يف لذا
طيـة  اوحد للدميقرألغربية كنموذج اطية ان وعدم فرض منوذج للدميقراساإلنيري يف تطبيق حقوق املعاجية ازدواء على الدويل للقضا
.)2("ااعابدرس إاشعوب لكي متلفرصة للاوإتاحة،

مل الثالث عامة والدول اإلسالمية خاصة  تبدو يف ما تسعى إليه مـن أهـداف   إن خطورة العوملة السياسية على دول العا
: واليت ميكن استخالصها من عناصرها اليت تقوم عليها واملتمثلة يف 

توحيد أمناط أشكال احلكم بتعميم النموذج الدميقراطي  الغريب منوذجا لألنظمة السياسية يف العامل 1ـ "
اكمة احلالية إلعادة تشكيلها من جديد حسب ما يتفق مع النموذج الليربايل الغريب تفكيك أمناط األنظمة احل2ـ 
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول من خالل وضع آليات مراقبة وإقرار معاهدات تضمن هلا حق التدخل يف القضايا 3ـ

اإلنسانية 
ة واالقتصادية من خالل منظمة التجارة العاملية وصندوق إقرار معاهدات واتفاقات تضمن هلا التدخل يف الشؤون السياسي4ـ 

.)3("النقد الدويل والبنك الدويل 
إذا كان هذا هو مفهوم العوملة السياسية من الوجهة الغربية والذي يعرب على اإلستراتيجية الغربية للتحكم يف مسارات 

سالمية مما جيعل العوملة السياسية  أا فعال شكل جديد من ومستقبل الدول اإلسالمية من خالل فرض قيم غربية على املنظومة اإل
قتصادية وقد نستطيع إبراز  املصاحل اال. وهذا مما الشك فيه انه استعمار حديث.أشكال اهليمنة باسم  التدخل يف القضايا اإلنسانية 

.قتصاديةالقادم واملتعلق بالعوملة االثللدول الغربية يف املبح

135.اخلثالن ،مرجع سابق ،ص)1(
57.يسني ،مرجع سابق ،ص)2(
44.،صالدعجة، مرجع سابق)3(
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ةاديـقتصاالة ـعوملـلا:لث الثاملبحث ا
"ليةامربياالالرأمسالية" 

ـ عملفهـي ك .هلا اجتاهات عديدة لكن أبرزها االجتاه السياسي واالجتاه االقتصادي هأنلعوملة ايف مفهوم ابيناكم ت اة ذي
يل الليـرب اقتصادياالم النظايتمثل يف ينالثالوجه ا،لية الليرباطية الدميقراسي ويعرب عليه بالسيانب اجلاول يتمثل يف األلوجه اوجهني 

نب اجلوالربط بني امر األستوجب ااومن هنبل وحكومة عاملية منسجمة ،طيام دميقرام نظالقياضروريشرطالذي بدوره يعترب او
اىل مرحلـة ايـة   أكد فوكوياما من خالل مقولة اية التاريخ بعد احلرب الباردة أننا وصلنا وقد,سيةالسيانب اجلواة بقتصادياال

الصراع األيديولوجي وبداية التنافس االقتصادي يف إطار التفاعالت االقتصادية واليت تسعى إىل إقامة تكتالت اقتصـادية كـربى   
طية بـدون  ان نتصور دميقرأميكن وال.،كما أكد أن الدميقراطية الليربالية هي احلل الوحيد إلزالة الصراع القائم بني السادة والعبيد 

ـ املعقدة بني اقة لعالان حنلل أول املبحث حناال هذومن خال. لغريب املفهوم اطية يف الية بدون دميقراليربلية والايربل نبني، مـن  اجل
. لتطبيقية النظرية واحية النا

يصـوت  املية تتحقق عندمالعاطية الدميقرا" ة بل قتصادياالنب اجلواطي يركز على الدميقراللتحول قتصادياالملدخل ان إ
ال(هلم امـو قصى مـردود ال أحلصول على اجل امن ) بية انتخاالبأصوامال(بنقودهم ) طنون املواال(والرأمساليونملستهلكون ا

يءكل شادة مهاملال واملان ابالرأياويفترض هذ) قليمية إيف دولة ال(ملية العاق اسواألحد ايف ) لبشرية ات انامكاإلقصى أحتقيق 
الذي وصـل اىل  " اية التاريخ والرجل األخري"وهذا هو املقصود بالرجل األخري يف كتاب )1("سة السياتهى على صعيد ملناية اوغ

قمة التطور الفكر البشري بتحرره من كل القيم والتقاليد وهو الرجل الذي يعرف يف االقتصاد بالرجل احلدي الذي ال يفكر سوى 
.التفوق حتقيق إطار اقتصاد السوق من أجل إشباع رغباته وهو يسعى دائما اىليف املقارنة بني الربح واخلسارة يف 

ت مـن  اسالدرالبحوث واكز امراتقدمه لنال ممن خالواإلسالمية لعربية النسبة للدول اة بقتصادياالنب اجلواأمهيةوتربز 
لإلمنـاء لعـريب  الصـندوق  اقليميـة ك اإللية املات اجلهادرة عن عدد من الصاواإلحصاءاتم ارقاألتكشف " نسب ديون حيث 

ـ  ام للدول العالدين ايل امجأن ألبحثية ات املؤسسالعريب والنقد اعي وصندوق اجتماالوقتصادياال 2006م العربية جمتمعـة يف ع
وح نسـبة منـو   اوتتر.ر ر دوالاملي350قع امنه بو% 44رجي حنو اخلام العالدين ار ، شكل حجم ر دوالاملي800ىل ايصل 

ن إ.% 17,5يل يف سورية مـثال امجاإلحمللي اتج الناىل ام العالدين اووصلت نسبة % 10ىل ا% 8بني ارجي ماخلام العالدين ا
زمـة للتحـول مـن    لالارد املواحتتوي على لعربية الالدول ان أل احبأيتعين لعريب الالوطن اجه اليت تواة قتصادياالت ملعضالا
رد املـو ال سـتغال الفنيـة يف  البشـرية و اة وقتصادياالت القدرايف ظسة  رشيدة يف تواىل سياجة التنمية فهي يف حاىل التخلف ا
.)2("حةاملتا

مـن  ادية وهلذاقتصاسية واسيتأثرياتنت اكمة كاحلاسالميةاإلسية السيالنظم اجلديدة على العوملة اتأثرياتحقيقة أن 
ج يعد اندماالان هذت الاالافة املي يف كالعاد  اقتصاالج  يف اندماالشر لعربية جند مؤالدول ايف *قتصادياالح صالاإلت امؤشر

59.صمرجع سابق، بيليس  ،)1(
78.صمرجع سابق ، لعليكم ،ا)2(
د ، اقتصاالاين منهاليت يعاتالختالاإللة ازإليت تستهدف ات اءاجراإلجمموعة هواالقتصاديح صالاإلن أ" يل التالتعريف اىل ا2005-77م العريب لعاح صالاإلخيلص تقرير مرصد *

ل فيه ، مـع  اعماألسيس أت تاءاجرإجيته ، وتسهيل انتإكله واهيد جيرى تطويراقتصال يف املاس ألعمل ورات تشغيل قوة صل ورفع معدالاملتوايت الذاخلية للنمو الداعد القواوتطوير 
لفقر افحة ادل ومكالدخل بشكل عاته توزيع الوقت ذاملختلفة ويستهدف يف اعية اجتماالت اراعتباالوى تطوره وعي مستادلة ،ترافئة وعاملي بشروط متكالعاد اقتصاالجه يف اندماتطوير 

=. دالفسافحة ات منع ومكاليات واء منظماوبن
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لصـيين يف  النمـوذج  العرب يفضلون ان أاليه هنإرة اشاإلجتدر اوم.فسةاملناد على اقتصاالايف حتديد مدى قدرة هذامساحمالاع
يعتـرب  لذيالصيين النموذج اسي كبري عكس اسيحانفتاوجب تلذي يسامريكي األلنموذج اعكس يقتصاداالواإلصالحلتنمية ا

.جلنوبيةاال يف كورياحلاعليه امة كمالقيمي بصفة عاسي والسيانب اجلايف ح انفتاحبت دون ادياقتصاامنوذج
ضـمن مشـروع   ان تضع نفسهأول احتفإا،لعوملةاتأثرياتطي اجمربة على تعسالميةاإلسية السيانظمة األنتاكوإذا

اهي وليس وفقاشروعهملارج وفقاخلامل مع ان تتعأو.ن اكايأرجي اخر خآمن مشروع اتكون جزءن الألوطن واحل الصوطين 
ح صـال اإلسم اة وبقتصادياالحلكومية الدولية ات املؤسسالعوملة وعن طريق ار اطإلغرب ويف ان أ،حيث جند رج اخلااريع هذاملش
االجتماعية وذلك باستخدام املؤسسـات التجاريـة   ت اخلصوصيمراعاةمي دون سالاإللعريب اخل الداق اختراول احيقتصادياال

ومنظمـة  والبنك الـدويل  لدويل النقد ات صندوق الذالدولية وباحلكومية اة قتصادياالت املؤسساواملالية والنقدية الدولية وأبرزها 
"حيث تلزم هذه املؤسسـات الـدول باختـاذ   .لث اهليمنة وتسمى هذه املؤسسات الثالثة مؤسسات العوملة أو مثملية العارة التجا

ـ اورأست اخلـدم السلع وام حركة امأرجية وفتحه بدون قيود اخلاته اقوحترير عالاخلياد داقتصاالملتعلقة بتحرير ات اءاجراإل ل امل
جلديـدة  ات اراستثماالحيفز اق مبلسوالطلب وتوسيع ان منو الضمكآلية،...صل املتواتية للنمو الذاعد القواء اجنيب دون نظر لبناأل

ليت تريـد  اة قتصاديااللبة للعوملة الغات اهاجتااليعكس بدقة امنإقتصاديااللإلصالحاإليديولوجيلتعريف ااصلة وهذابصورة متو
ـ األو ألسلع اء تعلقت با، وسوانبهاوجوااملية بكل مكونالعاة  قتصادياالحلركة ام امأي قيود أحلدود بدون افتح  و رؤوس أر افك

امية بعينهاد نلنسبة لتهميش بالاء بامل سوالعائلة عرب اهلات التحركاحملتملة هلذه السلبية انب اجلواىل النظر البشر ،بدون او أل امواأل
.)1(ااملتقدمة ذاد لبالاخل النمو ، حىت دائرة املتوسطة من داو ألفقرية ات الطبقاء اقصإو أ

ن أورة ذلـك  امش مناهان هلائية حيث كالثنالوضع يف عهد العوملة حمرجة عكس ايف ظل انفسهسالميةاإللدول اوجتد 
لقمـة  اق على الوفاك  لكن اذوألطرف االف مع هذالتحاذلك من اميكنهورة كبرية والقمة يعطي للدول فرصة مناع على الصرا

حـل  الرالـرئيس  ان أىل ات اسالدراحيث تشري بعض .ميةسالاإللدول امهمة منلقمة صعباملتحدة على ات ايلوالابل وهيمنة 
ـ االيف ارهاستثماووأورباامريكأمن اهلاموألعربية سحب الدول امريكية وطلب من األهليمنة ابة م حسني قد حذر من مغاصد د احت

لسيطرة علـى  املي والعاب اهراإلفحة املية ملكالعامريكية اإلتيجية استراإلن أذلك .لدويلاملستوى ازن على التواإلعادةالسوفييت
مين اظور نمنظور قيمي ومللعوملة وريب تبني لنا أن األد احتاالوالسوفييتد احتااللصني والكربى كالقوى النفط ومنع ظهور ادر امص

.دي اقتصاومنظور 
حدث امبتأثرالدول اكثر أبية لعرالدول انت اك"اذإنه انذكراملترتبة عليهاواآلثارلعوملة العربية من الدول النسبة ملوقع اوب

لعكس من ذلك حيث امل بل على العاحت اجتاليت اطي الدميقرالتحول اح اومل تستفد  مبوجة ريالسوفييتد احتاالر ايالقطبية وايف 
م النظاضعفتوألعربية ات امانقساالدت من حدة امريكية وزاإلملتحدة ات ايلعريب للوالالوطن امل تبعية العالتغيري يف اح اكرست ري

)2("من جديد شرامبراستعماحقبةملنطقة يف اوأدخلتلعريب اقليمي اإل

قتصـادي االل اامي يف سالاإلخل الدايف للتأثريلغريب املشروع اوأدواتلك اك مساهنن أىل اسية السيات اسالدراتشري و
ـ ،لعوملةار اطإدية يف اقتصات ادرامبكان هنأاطية وقلنالدميقرار دعم اىل حوابق الساملبحث ايف اشرنااوكم بـني  احيث منيز هن

كة الشـر ادرة ادرة هي مبابرز مباولعل .ة قتصاديااللعوملة املشتركة لتجسيد ات ادراملباوربية واألت ادراملبامريكية واألت ادراملبا
لشـرق  اكة الشـر ادرة ائد ملبالقاملمثل واية مريكاألملتحدة ات ايلوالاوتعترب .ملتوسطية اوربية األكة الشرادرة اوسطية ومبألشرق ا
وريب األلـدور  امريكـي و األلـدور  اول كل من اوسنتن.ملتوسطية اوربية األكة الشرادرة املباوريب يف األلدور ايربز اوسطية بينمأ

)77-76( . ص. صمرجع سابق ،يسني ،: املعلومات انظر ملزيد من-=    
75.صمرجع سابق ، يسني ،)1(
107.مرجع سابق ،  صلعليكم ،ا)2(
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ل ت مـن خـال  ادرابملائمون على القاليه إته خلص االلعريب يف خمتلف جماقع ات من تصور سليب للوادراملباتنطلق هذه " اوعموم.
مهة يف عمليـة  اد للمساستعداالعن علن أُملة واح تدرجيية شصالإت البدء يف عملياقع حيتم الواان هذأورأوالبشرية التنمية ارير اتق
نـت ردة فعـل   اء لقـد ك السـو املدين على حد اتمع ات ات وملؤسسات للحكوماعداملسال تقدمي سي من خالالسياح صالاإل
رضـة شـككت يف   املعالقوى البية اوغ... خلي الداالشأنكتدخل مرفوض يف اليهإلنظر ات وادراملباي رفض هذه ت هاحلكوما

نية يف انساإلغري اارساملشوهة بسبب مماشنطن اولة لتحسني صورة واجمرد حمافيهورأتامريكية منهاألصة ات خادراملباقية امصد
.)1("قالعراعلى العريب حلرالدعم اىل كسب انت دف ات كادراملبان تلك أىل افة اضإب ارهاإلحلرب ضد ار اطإ
: )2(مريكية األت ادراملبا–ا

بت الدور غري ثاان هذالعريب فالوطن اطية يف الدميقران نشر امريكي بشاأللدور ادميي حول طبيعة اكاألف ختالاالرغم 
ـ  املنطقة من اطية يف هذه الدميقرادت نشر ارأمريكية األملتحدة ات ايلوالان أحد من حيث اومبدأر على اقوال بع اجل جتفيـف من
خـرى  أمن جهة اأإال .ملتطرف الفكر اشر يف ظهور ومنو املبالسبب انت هي التسلطية كانظمة األن أامنهاداعتقااب فيهارهاإل

قد يؤدي اطية ممالدميقراني للحكم عن طريق ميسالاإلقد تكون سبب يف وصول ألالعربية الدول اطية يف الدميقراترددت يف نشر 
طية انظمة دميقرأمة اقإعن احلهاية مصامحاتضمن هلأنظمة تسلطية مل مع التعاوعليه فضلت .ملنطقة ايف هذه احلهاىل تقويض مصا
.طية انظمة تسلطية غري دميقرألفت مع احتاحلهاية مصاجل محامنف.

كرب قـدر  اعلى ملوقف للحصول ال ستغالاولت احفإاةاألمريكيدرة املبامن ية واإلسالملعربية الدول اعن موقف امأ
ـ لوالاعدة اوجوب مسلتأكيدلدويل اب ارهاإللتكلم عن اصبح أت حيث اعداملساممكن من  لـدول  امريكيـة  األملتحـدة  ات اي

حلكـومي وغـري   الصعيدين اعلى مريكية األةدراملباه العربية جتال افعاألقف وردود املواين يف التبالنضر على ابغض "،وسالميةاإل
لتسليم العريب ،ومع الوطن اطي يف الدميقرالتحول ادرة يف حتقيق املبامهة هذه ايتعلق حبدود مساجلوهري هنال السؤان احلكومي، فا
لتأسـيس ت ات ومتطلباقومكم... املرأةلتعليم ومتكني انظم وإصالحملدين اتمع اوتقوية قتصاديااللنمواتعزيز أمهيةمل بالكا
.)3("ت التحفظاذر واحملاطة بكثري من ام يف حتقيق ذلك حماسهاإلدرة يف املباعلية ان فأإالطية الدميقرا

مة ونشر نظاألح صالإىل اوىل أتسعى بدرجة مريكية الاألدة ملتحات ايلوالان أىل اسية السيات ادبيألالعديد من اوتشري 
مـن  "نـة و لدية غري معاقتصاسية واف سياهدأحتقيقجل امن ار لتربير تدخالان ذلك شعاكوإمناسط واأللشرق اطية يف الدميقرا
سـبتمرب بـل   11ث احدأقبل املنطقة يف مرحلة مامريكية يف األسة السيات اولويأقط ضمن تأتطية مل الدميقران قضية أملؤكد ا
ـ امريكية من اإلرة اداإلوتوجس . دية استبداالسلطية ولتالنظم اندة ايف دعم ومسطويالسجاللواشنطنن العكس فاب ن أل احتم

ـ أحل ان من صاف. ئر اجلزاحدث يف اكماو تعزيز دورهألسلطة اىل امية سالإت اىل وصول حركاحلقيقية اطية الدميقراتؤدي  امريك
ن أاطية كمافة غري دميقرحليوي ولو بصالزحف ايف وقف اعدهالتسةشخصانيطية تسلطية انظمة غري دميقرأك ان تكون هنأ

134.صاخلثالن ، مرجع سابق ،)1(
)22-20. (  ص. مرجع سابق ، صحنفي ،)2(

تشرين /نوفمرب19، 33العددorg /showarticle.cfm501http://www.taqrir..يل التاملوقع انظر اوسط األلشرق ادرة ات حول مباملعلوماوملزيد من -
األوسطيف الشرق اإلمريكيةيتم ختصيصها؟ نظرة على وسيلة نشر الدميقراطية أمهل تبقى حكومية MEPIمبادرة 2005نیالثا
31.صمرجع سابق،،هيمابرإ)3(
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.)1("طية ات نفط بصفة غري دميقراعد عسكرية و صفقاء قواسلحة وبنأء ات شراقاتفان مترر أنظمة األتلك بإمكان
ن ذلك العريب فالوطن اسية يف ايت ساحصالإإلقامةامريكية يف سعيهاألدرة املباملؤسسة حول  صدق االتحفظاتورغم 

سـئلة  أسية عـدة  السيات اسالدراتطرح اوهلذالسلبية فيهابية واجياالنب اجلوادرة ملعرفة املبايف تلك لتحقيق اسة وادرالمينع من ال
:سئلة نذكر األتلكبرز املوضوع ومن احول 

؟)طية الدميقرا(هلدف ااسبتمرب يف حتقيق هذ11ت ابعد هجمامريكية يف مرحلة ماإلت اسالسيامدى مسامهة–"
شنطن على السلب يف قدرة واليت تؤثر بات اقضالتناسبتمرب تنطوي على كثري من 11بعد ايف مرحلة مألمريكيةات اسالسياإن-

لذي تروج له بعض ادميي اكاألخلط ابن واالبوش إلدارةسي السياب اخلطاهو مطروح يف املنطقة على حنو ماطية يف الدميقراحتقيق 
.؟ارجهاوخمريكيةاألملتحدة ات ايلوالاخل اط داوساأل
ح؟اقتراالديق ادول عربية عرب صنلسلطة يفاىل اسالميةاإلت احلركاىل وصول اطية تقود اشنطن بدميقراهل ستقبل و-
سلحة األت العسكرية وصفقات لتسهيالالعسكرية واعد القواسة افق سياتونظمة الأمريكية األملتحدة ات ايلوالاهل تفضل -
.؟لبترولية ات الصفقاو
ن ذلك ينطوي أملنطقة بدعوى ايف  استهاتنتقد سيامريكية  عندماألملتحدة ات ايلوالاارسهاليت متالضغوط ايف ميكن تفسري وك-

.)2(مريكية ؟األملتحدة ات ايلوالاعلى حتريض ضد 
من فرضية اقنطالاواإلسالمي لعريبامل العاطية على الدميقرامريكية لفرض األملتحدة ات ايلوالاإستراتيجيةتتمثل  

لفكر ار انتشاىل ادى ألذي اهو واملسلمون لعرباب الشبال اجيأم امأطي الدميقرالتعبري ات اد قنوانسدان أفادهاسية ماسأ
مريكية يف خمتلف دول اإللقيم اطية والدميقراملتحدة مشروع نشر ات ايلوالاتبنت اب ومن هنارهاإلته وقود الذي هو بذاملتطرف وا
لية الليربان أسية على اساألاحيث تقوم فكراجتيتهاسترإيف قتصادياالنب اجلاويتجلى دورواإلسالميلعريب امل العاصة امل وخالعا

طي الدميقرالتحول اىل دعم اىل تبلور طبقة وسطى مستقلة تسعى ان يؤدي أنه امن شاتج عنهالناقتصاديااللنمو اة وقتصادياال
ر استعمسع عشر الالتامن عشر والثالقرن اوريب يف األملشروع اف اهدأليس ببعيد عن امريكي هذاألملشروع او.نونالقاوحكم 
ة قتصادياالرية والتجاريع املشالعديد من امريكية يف األدرة املباوقد جتلت ".لثالثامل العاملتخلفة من دول اطق املناوحتضري 

: )3(ملتمثلة يفافية والثقاو

24.صجع سابق،مر،هيمابرإ)1(
24.صاملرجع نفسه ،)2(
)21-19.( ص.حنفي ،مرجع سابق ،ص)3(

ر ملليون دوالاب2005م اية عاوحىت 2001م الفترة من عاملتحدة يف ات ايلوالاملقدمة من اطية الدميقرامج دعم اهم برأيل التاجلدول ايعرض : ويف نفس املرجع
وسط األلشرق اكة ادرة شرامج مبابرن: مييب 

مريكية اإلملعونة امج هيئة ابر: يد ا.سا.يو
مريكية اإلرجية اخلارة اوز–ل العمان وحقوق انساإلطية وحقوق الدميقرامكتب . ل.ر.د

20012002200320042005مج الربا

MEPINمييب  /A291008974.4

يو 
USAID.يدا.سا

27.127.728.887.9105.2

1472.67.98.13.9.ل.ر.د

27.359.3136.8185.6183.6يل امجاإل
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فريق عمـل معـين   5-ديقالصناشبكة 4-لدوليةالتمويل امؤسسة 3-لصغرية اريع املشامتويل 2ري التجاط النشادرة باملبا1
وسـط  األلشرق ادرة امب–وسط األلشرق احلرة لدول ارة التجادرة منطقة امبمثلطية الدميقرات دعم اليآمج وابر6-ر استثماالب
طوساألطية للشرق الدميقراعدة امج مسابرن-افريقيأل الكبري ومشا

ـ االلعـرب عـن   اختلي اأتعترب اكم،لعرباعن السوفييتد احتاالنت نتيجة لتخلي اهذه كاألمريكيةدرة املباإن د احت
يف ارهاسـتثم الغربيـة و البنوك اهلم من اموأيت عن طريق سحب رؤوس يلسوفاد احتاالعد امسلعرب إىلادر احيث مل يبالسوفييت

ـ االطؤ اىل تواخري األدى يف أامملعرب بالدور املنوط م اوعليه مل يقم.  لغربالشرق وازن بنيالتوالسوفييت خللق اد احتاال د احت
ـ  فقورباتشـو عرب أ"وسط  حيث األلشرق ايف استهايف سيافقتهامريكية ومواألملتحدة ات ايلوالايت مع يلسوفا رتر اجليمـي ك

ـ حليويـة للوال احل املصاصبح يقر بأوسط واألق لشراه ارجية جتاخلاسته السوفييت عدل عن سياد احتاالن أ1987 ملتحـدة  ات اي
يت على السوفياد احتاالج حيتوي على ختلي انفراالاحل وهذاملصالسوفييت لن يعمل على زعزعة تلك اد احتاالن املنطقة وامريكية يف األ
2002حملتلـة  اىل فلسـطني  اهلجرة ابتاسفيلئيل حيث مسح لاسرإسة مع السياده لتغيري استعدائيل واسرإعهم مع ايف صر.لعرب ا

لضـغط علـى   اء امريكية وراألملتحدة ات ايلوالانت اىل فلسطني وقد كاابقاسيت السوفياد احتاالمليون من دول 2جر اهاعندم
لدولـة  افضلية أين السوفياد احتاالده عن منح د بالاستعداعن 1989عرب بوش يفأهلجرة وقد انني التغيري قويت السوفياد احتاال
.)1("لدولية اف اعراألينسجم مع امباهلجرة لديهانني امن قون تغري موسكوأشريطة ارياية جتالرعاوىل باأل

نت يف اكاأصة من حيث ات خادانتقاعدة اهلقد وجهت صالح السياسي االقتصادية يف حتقيق اإلريع املشاأمهيةرغم 
نت اكحسن لوأوتكون الدولية ت ازماألمل مع ارة تتعادإر اطإتكون يف ن الأجدر األن من امريكية وكاإلرجية اخلارة ار وزاطإ

:ت نذكرادانتقاالبرز اومن ملدين اتمع امع مؤسسات وباإلشراكمتخصصة يف التنمية اقتصاديةمؤسسات إطاريف 
د مبلغ اعتمامت 2002يف ديسمرب اعالإدرة فعند املبامج املرصودة لتنفيذ برالغ املباضع قيمة التمويل وتتمثل يف تواقضية :اوهلأ" 

ملبلـغ  اادة هذالرغم من زيالغرض وباار هلذمليون دوال90صيص مبلغ مت خت2003رس اويف ماجمهار لتمويل برمليون دوال29
لتحويـل  اعمليـة  ق وتعزيـز  طالمج طموحة الان يسهم يف متويل برأقل من انه يبقى اإالبعد ار يف ممليون دوال300يل احو

ـ اعلذي خصص إلال ارشارنة مبشروع ماقصى حد مقأىل ااضعاملبلغ يعترب متواان هذااكم... طي الدميقرا ـ أء ادة بن بعـد  اورب
.نية الثاملية العاحلرب ا
يف الثقاسي والسياولتعليمي اوقتصاديااللإلصالحمج ابروإدارةفية يف تنفيذ الكاخلربة اامريكية ليس لديهاألرجية اخلان أ: انيهاث

.أخرىيف دول 
افعليتأثرياحتدث امادرامج نالربالقصري ومثل هذه املدى امج جزئية على ال برلب من خالالغادرة يتم يف املبان تنفيذ ا: الثهاث

.)2("طي الدميقرالتحول ان عملية ابشاكمياوتر

98.مرجع سابق ، صلعليكم ،ا)1(
32- 31.ص.صبراهيم ،مرجع سابق إ)2(

تقدمي ستيفن امل حوأترمجة وحتقيق ربيع وهبة و، وسطاأللشرق امريكية يف األرجية اخلاسة السياشقر االمسكي وجلبري نعوم تشو:خرياألن السلطا:ب اكت- :وملزيد من املعلومات انظر 
366.ص)2007دار الباقي للطباعة والنشر:بريوت(د امعة بغدالدولية جات اسالدرامركز .ف العساعيل امسإسوسن ملواش
2008/ 7ريخ التاغسطس أب آلشهر 353العدد لعريباملستقبل ا:لكترونية االلة ا: وكذلك-

ملنطقة اللهيمنة على هذه مريكي عرب تسويق ج جديد األلكوين التوجه اسس أملنطقة وفق ادة ترتيب هذه اعإغة واىل صياعية الساوسط واأللشرق ال منطقة امريكية حياإلسة السيا
ت التوجهاثية تيجية ثالاسترإلقومية معتمدة على احلدود ية ذات أفاق إنسانية تتعدى اقخالأملتمتعة مبشروعية اخلرية القوة ايديولوجية أاركيز:

ملالشار الدماسلحة أب وتدمري ارهاإلفحة امكامنبعه-1
طية الدميقراجل نشر اين من انساإللتدخل اكيد نزعة أتامهاوقو-2
مريكية اإلسة ارسة لسياملمارة للفكر والصداء موقع اعطإهية والرفالدويل لتحقيق اضد التعات واقلياألن حقوق ان وضمانساإلية حقوق الدول ومحاء ابنائجهانت-3
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تعزيز الدميقراطية يف اليت طرحتها الواليات املتحدة يف سبيل وتشري األدبيات السياسية أيضا إىل أنه من أبرز املشاريع 
وسط ويضم الشرق األ"2004Greater Middle Eastوسط الكبري واملعدل  املنطقة اإلسالمية جند  مشروع الشرق األ

ل هذا املشروع برفض فغانستان وباكستان وإيران وإسرائيل وقد قوبأالدول العربية وكال من :مريكيري حبسب التعريف األالكب
عريب شبه عام على الصعيدين الرمسي وغري الرمسي على أساس انه يقوم على فرض قيم ونظم غربية على هذه الدول من دون 

وأمام الرفض العريب مما يؤدي اىل  تذويب اهلوية العربية يف حميط اكرب غري عريب .مراعاة خصوصياا الثقافية واحلضارية والدينية 
وىل بعنوان  شراكة من اجل التقدم ومستقبل األجراء تعديالت وصدور املشروع يف وثيقتنيا ترتب عليه إوربية ممت األوالتحفظا

)1("وسط الكبري ومشال أفريقيا أما الوثيقة الثانية فهي خطة جمموعة الثمانية لدعم اإلصالح مشترك مع منطقة الشرق األ

:وربية األت ادراملبا-بـ 
ر التارخيية للعالقات العربية واإلسالمية مع اجلانب األوريب إال أا يف الوقت الراهن تعترب  عالقات حمتشمة، رغم اجلذو

ويركز الباحثني والدارسني  يف دراستهم لتلك العالقات على اجلوانب الثقافية والتعاون العلمي واألكادميي وقد جتلى ذلك يف  
وتتجلى العالقات بني .مل العريب واإلسالمي بصفة عامة ومنطقة الشرق األوسط بصفة خاصة سياسات االحتاد األوريب املوجهة للعا

" املتوسطية –الشراكة األوروبية " األول هو-:  إطارين رئيسيني   "الدول العربية واإلسالمية باجلانب األوريب يف مبادرتني ميثالن
E.M.P.هي الشراكة : وتركز الشراكة على ثالثة جماالت أساسية . ونة وأسست ملا عرف بعملية برشل1995واليت انطلقت يف

واملالية واالقتصادية وأخريا الشراكة الثقافية واالجتماعية ، وتستند الشراكة اىل افتراض أن التنمية االقتصادية .السياسية واألمنية 
العالقات الثنائية املباشرة بني االحتاد األوريب ودول واالجتماعية هي شروط أساسية لبناء السالم واالستقرار يف املنطقة ، وإضافة اىل

جنوب املتوسط أوىل االحتاد اهتماما كبريا بالعمل اإلقليمي اجلماعي مع املنطقة ككل من خالل مشروع منطقة التجارة احلرة اليت 
.)2(."2010سيتم اكتماهلا حبلول عام  

من أجل حتقيق اإلصالح السياسي  من حيث ان التنمية االقتصـادية  وانتقدت هذه االستراتيجيات القائمة على االقتصاد 
ال تقود دائما بالضرورة اىل حتقيق الدميقراطية حيث جند انه رغم املساعدات الغربية للدولة الفلسطينية فان االنتخابات أسفرت على 

االقتصادي يف وسط وشرق أوربا قد يعود وقد جنح املدخل.فوز محاس وهي بالنسبة للغرب حركة جهادية متطرفة غري دميقراطية 
للتشابه القيم بني شرق وغرب أوربا ،وهذا ما يؤكد لنا دور العامل القيمي يف إقامة نظام دميقراطي ،حيث أن مشاريع اإلصـالح  

.كايف الدميقراطي ال ميكن أن تبىن على أسس اقتصادية حبتة ، رغم أمهية العامل االقتصادي إال انه شرط ضروري لكن غري 
كإطار للتعامل مع دول 2004اليت تبناها االحتاد األوريب يف عام .E.N.Pالثاين هو ما عرف بسياسة اجلوار األوريب اإلطار-"

وهدف تلك السياسية اىل خلق حوار سياسي واجتماعي مع دول اجلوار مع التركيز بشكل .اجلوار بعد التوسع الذي شهده االحتاد 
وعلى العكس من الطابع اإلقليمي اجلماعي لعملية برشلونة ،تقوم سياسة اجلوار علـى  .تجارية واالقتصادية خاص على العالقات ال

وريب يف األالعالقة الثنائية املباشرة بني االحتاد وكل دولة على حدة وفقا لقدرة كل شريك على أقلمت سياساته مع توقعات االحتاد 

32.صإبراهيم ،مرجع سابق )1(
30.صحنفي ، مرجع سابق ،)2(
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.)1(.ق اإلنسان واقتصاد السوق جماالت القانون واحلكم الرشيد وحقو
ن تكون أرقى من عملية برشلونة عن طريق جتنب الدخول يف الصـراعات اإلقليميـة   القد حاولت ساسة اجلوار األوربي

رغم أن هذه السياسة متثل فصال جديدا يف العالقات األوربية و.والتركيز على اجلوانب االقتصادية البحتة لتحقيق مصاحل األطراف 
سطية إال أا مل تستطع التغلب على املشكالت األساسية واملتمثلة يف أن الطرف األوريب يريد حتقيق مجلة من األهداف األمنية املتو

ومنع اهلجرة غري الشرعية واجلرمية املنظمة دون التطرق ملوضوع الدميقراطية واحلكم الراشد فهو يبحث  كما تشري بعض الدراسات 
تعكس تركيزه األمين اخلاص أكثر من التركيز على التعاون اإلقليمي يف منطقة البحر املتوسطعلى دائرة من األصدقاء 

لقـرن  اوريب يف األر استعمااللعربية قد عرفت املنطقة ان إبل اليس جديدواإلسالميةلعربية املنطقة اوريب باألم اهتماالن إ
لعربية املنطقة اتعتربا،حيث قتصادياالل ااصة ات وخاالاقة يف خمتلف اون وصدات تعاقك عالانت هناكاسع عشر، كمالتا

بعد أكثر من قـرن  1962ئر سنةاجلزااهلستقالال اخر دولة تنآنت اوكواإلسالمية لعربية الدول ال ستقالابعد وريب أمنطقة نفوذ 
ر اسـتعم االلعربية مـع  ات اقلعالابل ومستقوأهدافسئلة حول طبيعة األلعديد من اطرح تاوهلذ.وربع من االستعمار الفرنسي 

اجديداماهتمالعربية ليس املنطقة اعي باجلماوريب األم اهتماالن اكاذإ:ق نذكرالسيااليت تطرح يف هذاسئلة األبرز القدمي ، ومن ا
ـ أحنو لعريبالتوجه اف اهدأهي املعوملة؟املنطقة يف ظل اوريب حنو األد احتاالت اعلى توجهالذي طراجلديد اافم يف ضـل  اورب

ي مدى ميكن خلق أىل اووهل يعترب الدور األوريب منافسا أو مكمال للدور األمريكي ؟لتوجه؟ااق هذافأهي اوماهليمنة األمريكية 
وماهو موقف الواليات املتحـدة  ؟سالميةاإللدول اطية يف الدميقرايتعلق بنشر امريكي يف ماأللدور اوريب واأللدور ات بني ازناتو
لدوليـة  التعددية ان أوحيث " وإىل أي مدى ميكن اعتبار الدور األوريب معرقال للدور األمريكي ؟مريكية من املبادرات األوربية؟ األ

ارهاعتبالنظرة بات هذه أخطأو أء صدقت العريب سوامل العاليه إجلديد ينظر اوريب األلقطب ان امريكية فاألرجية اخلاسة السيادد
وربية األلدول اىل قلق ايرجع اوهذاسي مقيدالسيااوربأمة ظل دور امريكية بصفة عاألدية احاألللتخفيف من غلو ملنفردة الفرصة ا
غة الكربى يف صيالصعوبة اىل اسبق اء على ماوبنايضأدلة ،يرجع ذلك املتباااساصلة سيالدولية وموااازامتيالثقل من فقد ات اذ

ـ ات جديدة كمبادراء بعض مباستثنامريكية باألهليمنة اجهة امودرة علىاوربية مشتركة قأسة اسي يـة  ايف بدوأملانيـا ادرة فرنس
.)2("قالعرامريكية يف األحلرب اجهة املو2003

يف " يرياملعاجية ازدواك احيث هنملنطقةاه اد جتاحتاالملتبعة من قبل اسة السياىل اليته يعود اوريب وعدم فعاأللدور اولعل ضعف 

جلنوبية الضفة امل مع دول التعانه حيرص على احدة فامن كونه وحدة واقنطالالغري اوريب مع األد احتاالمل فيه الذي يتعالوقت ا

ت صغرية من امل مع جمموعالتعالفردية واعدة العربية وفق قالدول امل مع التعاىل اوريب عمد األنب اجلان إ...دى املتوسط فرامن 

مل مع دول اي تعأوريب يف األد احتاالم ،كفة الدوان يرجح على الذي كالنحو العريب  على اخلليج ا،لعريباملغرب الدول مثل ا

.)3("وسط األلشرق او أملتوسط اجنوب 

31. صحنفي ، مرجع سابق  ، )1(
ء اوف:حترير2004ير اين15-14دية عشر احلالفرنسية املصرية الندوة ال اعمأ"2003-1991لعريب الوطن اجلديد يف اسي السيالوضع اوريب واآلد احتاال"،خرونآرد بوتيفو وابرن)2(

)16-14( .ص.ص)2005،هرةالقامعة اسية جالسيالعلوم اد واقتصاالسية كلية السيات اسالدرالبحوث وامركز :مصر( ،لشربييناسعد 
=42.ص]) ن.ت.د[األهرام بمركز الدراسات السياسية وإلستراتيجية:مصر (الواقع واحتماالت املستقبل،: االحتاد األوريب والشرق األوسطعماد جاد وآخرون ،)3(
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حل املرالبحث تتبع كل ايتسع والجدا ةأن هناك عالقات قدمييؤكد*لعربية ااألوربيةت اقلكرونولوجي للعالالتطور ان إ

من اسبقهاحيث متيزت  عملية برشلونة عمعملية برشلونة األوريب انطالقا من ر اجلواسة اديثة  على سيحلات اسالدراوتركز.

:يلي اوريب مباألد احتاالت من وجهة نظر ادرامب

عية اجتمامنية وأسية ادية سياقتصاد ابعأت املة ذاسة شاقية على سياتفاالتنضوي،حيث اون ومشوهلالتعات االع جماتسا-"1

.مليابع عات طاسة ذاسياأاكم.نية انسإ

.بقة السات ادراملبالعضوية عن معظم اركة واملشاق اع نطاتسا-2

.جلنوب جنوب اون على حمور التعالطويل تعزيز املدى ادف على أا-3

سة السياوسط يف األرق لشامنطقة احتظىليت اولوية األر استمران امة يف حتديد وضمامة هقية برشلونة تعترب عالاتفاأن-4

.)1(وربية األرجية اخلا

ىل اقة منح  لعربية من عالالدول اد واحتاالقة بني لعالاولت رفع اعملية برشلونة قد حأنإىلسية السيااألدبياتوتشري 
سية والسيات شكالملان ملنع تفجر اماألم اة هي صمقتصادياالهية الرفان ة القتصادياالنب اولوية للجوأكة وهي تعطي الشراقة عال
ت اطارتباالحل واملصاقليم عن طريق خلق شبكة من اإللربط بني دول اث احدإىل الفين يهدف الوظيفي امل التكان أامنية كماأل

يل فهي تتمتع التاسية مرتفعة وباسية سياتتسم حبسليت الات االاو ألفنية ارية والتجاة وقتصادياالت االاقع  يف الوارض اعلى 
احملور االقتصادي –احملور السياسي األمين -:ت االث جمثالاكة فيهالشران أىل ات اسالدراتشري اكم.ملختلفة اف اطراألفق اوبت

اإلنساين االجتماعياحملور–املايل 
حيث رية الوزات امترملؤابرز ذلك اومن لتطوري  ابع الطالتنظيمي وابع الطاتسمت بابأاتتميز عملية برشلونة اكم

جندة وتقريب األغة ارية وصيالوزات اعاجتمااللتحضري لتلك ام يف املتوسطية لعملية برشلونة بدور هاوربية األللجنة اتقوم 
حية اوريب كطرف من ناألد احتاالئية بني دول الثنات اقاتفااليف ئي لعملية برشلونة متمثالالثنار اطاإلعن فضالالنظر هذات اوجه

ون التعامن واألت منتدى السبعينائل اوأيف :ردة الباحلر ب العربية يف ضل اوربية األت عالالتفاول يف األجليل ا"7-10ص.زيد ملن املعلومات أنظر جاد ،مرجع سابق ،صمل*= 

1974ويف " ملتوسطاون يف التعامن واألملتعلقة باايالقضا"ن ابعنواصاخاقسم1975وريب ،فقد تضمنت وثيقة هلسنكي األون التعامن واألىل منظمة ابعد الذي حتول فيماوريب األ

ئر اجلزامث يف 1987ت يف بريوين اعاجتمامث the medeterranien action planملتوسط اخطة عمل 1976ويف) 1973كتوبر أعقب حرب (لعريب اوريب األر احلوا

ت اقياتفاملتوسط يف شكل احوض ت مميزة مع دول اقوربية عالاألعة اجلماملرحلة فقد طورت ات يف تلك اقلعالارة ادمة إلاة هادأوربية األعة املتوسطية للجماسة السياو ضلت 1999

لفين اري والتجاون التعاعلى اساسأليت ركزت املتوسطية اعة اجلماتيجية استرإبعد اصبح فيمأاوىل ملاألرة الشراوربية األعة اجلمات أبد1972م ات ويف عالستيناري منذ التجاون اللتع

سي السيارب اكمدخل للتقاالقتصاديون التعااياعلى قضابقتهاليت ركزت كساديدة وجلاملتوسطية اسة السياعرف باعة  ماجلماطورت 1990م اوحبلول ع

ملنتدى ااملؤسسي هلذالشكل اغة اوقد متت صي)وريب ، األون التعامن واألر منتدى املتوسط على غرالبيئية يف حوض اايالقضاقشة املتوسط ملناون يف التعان وأالمنتدى (1990ويف 

مريكية األملتحدة ات ايلوالاعترضت ابعد وقد اعتمد يف برشلونة فيمالذي اث لثالات لسالار منوذج افية على غرالثقاة واالقتصاديسية و السيات االاون يف التعاور اليكون منرب للحو

ئيلي اسراإللعريب اع الصراولوية أدرة بدعوى املباعلى هذه 

وتقتصر الطاوقربص ومائيل وتركياسرإىل إفة اضاإلب1995ملؤسسية مع عملية برشلونة ااختذت صيغتهاليت او) عملية برشلونة(ملتوسطية اوربية األكة الشرا: ردة الباحلرب اوبعد 

لعريب اع الصراوىل باالقةبسبب عالانياردن وموريتاألاعداقليم فيماإلملتوسط من دول اطئة للبحر املشالدول املتوسطية على اوربية األكة الشراقية اتفالعربية يف الدول اعضوية 

وريب األد احتاالنية بدول الثاقة ئيلي وعالاسراال

قربص ائيل  تركياسرإن البناملغرب  سوريائر  اجلزادولة متوسطية  هي مصر تونس 12وريب واألد احتاالهي دول امنه15ركة امبش1995–11-27وقد عقد مؤمتر برشلونة 

ويف . ا  نياسباملتوسطية بسبب قضية لوكريب يف اوربية األكة الشراقية  اتفاىل اامهانضمافقد تعطل اليبيامألفلسطينية الوطنية السلطة اىل إفة اضاإلبانياردن وموريتاألالطام

ENPبدأ ما يعرف بسياسة اجلوار األوريب 2004سنة

)13-12.( ص.هناء عبيد ، مرجع سابق ، ص)1(
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2ملؤسسي الشكل اقصور 1:"ىل عملية برشلونة نذكر اليت توجه ات ادانتقاالبر اومن .نية احية ثاى من نداملتوسط فراودول 

لعريب اع الصرامعضلة 4ملتوسطي اوريب واألنب اجلاملدين على اتمع اب قوى اغي3ملتوسطية اكة الشرانيب التنمية بني جافجوة 
.)1("ئيلي اسراإل

يدة هي وليدة األوضاع السياسية واإلقتصادية اليت عرفها العامل بعد زوال الثنائية حيث إن السياسات األوربية اجلد
ليت تفترض توسع املوضوعية امل العوامن اك عددان هنأ"دورها العاملي حيث استرجاعأصبحت أوربا تبحث عن دور هلا أو 

مريكية األت اراداإلر استثامريكي واألمل العاأمههاومين األسي السيال ااصة يف اوسط خاأللشرق اوربية يف األت اسالسيا
ه اجتخليالداوريب األين التباميكن رصد نوع من اوهن-...وريباأللدور ائيلي مع ميش اسراإللعريب اع الصرابإدارةصل املتوا

ة قتصادياالسية والسياايالقضااوايطاليانياسباواتضع كل من فرنساوربية فبينماألرجية اخلاسة السياقليم يف اإلاليت حيتلهاولوية األ
سي اساألر اعتباالانياملأاملتحدة وتليهاململكة اوربية تويل األجندة األعلى ن متقدماوسط يف مكاأللشرق املتوسط واصة جبنوب اخلا

.)2(".األوريبد احتااليف الدجمهالشرقية متهيدااوربأر اعمإإلعادةرجية اخلااستهايف سي
قوى من أملتوسط البحر اوسط وحوض األلشرق العربية يف منطقة الدول اوريب مع  األد احتكة لالالشرات امقومإن

شرة وغري املباوربية األحل املصاوأيضايف  اجلغرار اجلواقع اوابرزهأمل و امريكية لعدة عواألملتحدة ات ايلوالاملنطقة مع اكة اشر
لبحر اووسط األلشرق اه منطقة امل جتاملعاسة حمددة اغة سياوربية بصياألعة اجلمار دول دامل تبلكن رغم ذلكملنطقةاشرة يف املبا

د انفراخرى على أجهة ملنطقة مناد من جهة وبعض دول احتاالئية بني الثناتاالتفاقياحققته جمرد بعض املتوسط وكل مابيض األ
ابعة هلامريكية وتاألرؤية لس لانعكاوربية للمنطقة هي جمرد األة لرؤيان أمن ذلك واألكثر.ملة ومستقبلية اتيجية شاسترإب ايف غي

ر عريب اه من حوتالاوم1973نوفمرب 6در يف الصاوربية األموعة ان اشكل بيو"ألوامرهاضعة اخلاواستهاومنفذة لسي
ع الصرالطبيعة ايضأاسط ورؤيتهواأللشرق اشنطن يف الدور وايعد حتديافيه مرأتليت امريكية األسة اللسياجازعإوريب ،أ

مريكية األملظلة اوريب حتت األلالنطواءم العار اطاإلعلى انه ميثل خروجان على البيااشنطن هلذانظرت واكم. ت تسويته اومتطلب
وريب األملنهج ان أبوضوح على وأكدتوربية األموعة ائلة على ارسة ضغوط هامريكية يف مماألملتحدة ات ايلوالابدأتلذلك 

ت ايلوالان أاضحاواويبدو.ئيلي اسراإللعريب اع اسية للصرالتوصل لتسوية سياىل اعية السامريكية األجلهود ايل يعرقل ستقالاال
ه  اوربية جتاألموعة ادرة من الصات انالبيالذي عكسته النحو الوقت على ايف ذلك اهايف مسعامامريكية قد جنحت متاألملتحدة ا

ؤكد على وجوب تعاون مجيع األطراف مع الواليات ي1977حيث كان هناك بيان أوريب.)3("األوسطلشرق اية يف لتسواع اصر
.من أجل الوصول اىل تسوية سلمية للرتاع العريب اإلسرائيلي املتحدة األمريكية 
ة قتصادياالحلهاظ على مصافحلاية تتمثل يف كيفية املنطقة من رؤية ضيقة للغامله مع اوريب ينطلق يف تعاألملوقف اويبقى 

سي ار سياستقراعدم إقليمية، و حرب أع مسلح اء متثلت يف صراجلنوب سوامن تأيتن أليت ميكن اطر املخامنه عرب درء أن اوضم
نية حتقيق امكإن تبلور لديه رؤية يف أدون ...وصولية أنشطة أو أو جرمية منظمة أدة ،هجرة غري شرعية ادية حاقتصات ازمأو أ
مريكية األهليمنة اولعل .قة لعالاحل طريف ات مشتركة حتقق مصاسايملشترك وتبين ساون التعاو عرب أونية اف عرب صيغ تعاهداألفس ن

.أوربيةسة اب سياغيء اشر وراملباول واأللسبب انت املنطقة كاعلى 
على اعملية برشلونة ميكن حتديدهءازإت نقدية احظملتوسطية عدة مالالعربية ان للدول أىلاد اد جالدكتور عماويشري 

:يلالتالنحو ا

(24-27).ص.هناء عبيد ، مرجع سابق  ص)1(
34.ص.املرجع نفسه  )2(
46.جاد، مرجع سابق ، ص)3(
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فع ار ومن مث فدواستقراالدر عدم العمل على خفض مصاء طرح عملية برشلونة تتمثل يف اوريب من وراألد احتاالفع ادوإن-1
."ون ات تعاء مشروعار مشتركة من جرالب وليس جين مثاملثادرء " لتحرك ا

.ملتوسطامله مع دول جنوب اوريب يف تعاألد احتاالسية على رؤية السياواألمنيةاألهدافغلبة -2
ون ات تعاملسميارغم تعدد (احداواقة بصفته طرفلعالاد يدخل احتاالف... عل التفار ومسرية اوريب يف مساألد احتاالحتكم دول -3

.)ركة اكة ومشاوشر
ن تؤخذ بعني أعل ودون اقة للتفلعالان تترك أجلنوب دون اىل ال الشمامن ..لنظرية اطر األوأيضاواألفكارت اعداملسا" ضخ 4
اتقدمواألكثرواألغىنقوى األلطرف اوريب األداحتاالكون دول (فية الثقاوأيضاعية اجتماالة وقتصادياالت افختالاالر اعتباال

.)1(فية اثقلاد ابعاألخيص افيماسيمالاالدول وخصوصيابظروف هذه اكثرياتشغل نفسهوال) اوتطور
ال ميكن حتقيق نتيجة أمام هذه التناقضات بني مدركات الشمال وتطلعات اجلنوب، فليس هناك توافق كما أنه ليس 

أنإىلنشري األخريويف .هناك تعاون من أجل الوصول اىل هذا التوافق مما يؤكد ثانية ضعف الدور األوريب أمام اهليمنة األمريكية  
هو املتوسط مل تقم بكل ماجلنوبية للبحر الضفة ان دول ألغرب املتوسط يف حني يرى البحر افيت حوض دل م بني ضاك تباهن

نألعربية ترى الدول ان أجند .اعياجتماوأيضااسياوسياقتصادياملطلوبة ات احصالاإلعل ومل تقدم على تنفيذ التفاضروري لتقوية 
.وأا ال تستطيع مواجهة وحتدي الدور األمريكي. نطقةملاتتفهم خصوصية شعوب وريب الاألد احتاالدول

كما تشري بعض أماإالواألوربيةمريكية اإلستنيالسياح يف صالاإلقضية أمهيةغم رويف ختام هذا املبحث نشري اىل أنه 
كدت أ2001سبتمرب11ث احدأت ولكن التسعينات وانينالثمال عقدي ن بشكل منفصل خاليعمالالضاألدبيات السياسية 

ل من خالBMENA" ملوسع اوسط األلشرق ادرة امب"ك طرح ادراإلاوقد جنم عن هذ. التنسيق بينهماضرورةللطرفني 
ملسؤولني اىل اباإلضافةرك فيه اكمنتدى سنوي يش"ملستقبل امنتدى " درة املباستحدثت اوقد 2004ين يف يونيو الثماجمموعة 

.األكادمييةت املؤسساواألعمالع املدين وقطاتمع ا، ممثلون علىريالوزاملستوى اعلى حلكوميني ا
سي ، السيااإلصالحاياب قضايدية على حسللتقاة قتصادياالايالقضاعلى ادرة تركيزهاملباويؤخذ على هذه 

ـ ات علـى  التحـدي اجهة عدد مـن  ايتوقف على مواي منهأح ان جنات ،فادراملباملوجهة هلذه ات ادانتقاالإىلوباإلضافة نبني اجل
ح بـني  صالاإلع حول قضية الصراالشديد ، ورمبافس التنام وانقسااللة من اك حاهناألمريكينب اجلافعلى ."واألوريباألمريكي

ـ االم بني دول ام عانقساك اوريب هناألنب اجلاوعلى ...لكوجنرس اواألبيضلبيت اع والدفارة ارجية ووزاخلارة اوز وريب األد احت
ملتوسـط ،  اون مع دول جنـوب  اهم للتعاألل ااره اعتبارة بالتجال على حترير الشمادول تركزانميوب. ح صالاإلئل امسحول 

حد ا) عية الزراصة اخ(ملتوسط ات جنوب ام منتجامأوربية األق اسواأليف وترى يف فتح الثقار احلواجلنوب على اتركز دول 

)54-53.(ص.جاد، مرجع سابق ، ص)1(
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.)1("لوطنيةااادياقتصادر ديد امص
ـ أإلحداثة قتصاديااللعوملة اراطإدية تستخدم يف اقتصائل اليه من طرق ووسإاشرنااىل ماوباإلضافة سـية يف  ار سياث

تقـل  الانوية لكنهائل ثاليت قد تعترب وساخرى واألئل الوساىل بعض اخري األنشري يف واإلسالمية لعربية اسية السيانظمة األخمتلف 
لـديون  جـنيب وا األر استثماالت والعقوبارجية واخلات املعوناك:شرة املبائل الوساليت قد تزيد وتفوق اواليتهامن حيث فعأمهية

.اخل...رجية اخلاواملسعدات 
واإلسالميةلعربية املنطقة اطية يف الدميقراع يه تشجالغربية جتاقف املوات يف اقضالتنالعديد من اىل ات اسالدراتشري بعض 

مث )لتنمية الدين اري ،التجادل التبا(ة قتصادياالايالقضاالأوس اسأعلى اك من يرتبهاف فهناهداألبتحديد يتعلق اصة فيماوخ
ول األحملور اخر يتمثل يف آاك من يعطي ترتيباسية وهنالسياحي النواوأخرياالثالعسكرية  وثاواإلستراتيجيةحي النواثانيا اتليه
.يفاعي وثقاجتمالث الثايل واومدي اقتصاين الثاتيجي واستراسي واسي

33. صمرجع سابق، حنفي ،)1(
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ةـمتاـخلا
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ليت سـنبني  امتة،اخلال هذه من خالامههأليت سنورد ات وات وتوصياجاستنتاىل عدة اهذه استنال درمن خالالنلقد توص

م ام نظاليت حتول دون قياسية اساألت اقملعواهي اومةميسالإلات اتمعاطي يف الدميقراوضع لاصة باخلااتناجاستنتاواتناحظمالافه

حيث ،سالميةإلات اتمعاطية يف انظمة دميقرأإلقامةأساسيةاأليت نعتقد ااملقوماتبرز اهي اوم،تاتمعاطي يف تلك ادميقر

صة اتيجية خاسترإرة رسم بضروادناعتقايعين يف الغربية ،ممات اتمعاعن ات ومتيزهاتمعار خصوصية هذه اعتباالبعني سنأخذ

رجيـة  اخلالضـغوط  اقية امدى مصدوما .قع الوارض اطي يف الدميقرام النظاسي وجتسيد السياح صالاإلجل ات من اتمعابتلك 

؟خلية الداباحملدداتااقهي عالاوم؟رجية اخلامل العواعلى ن نعتمدأي مدى ميكن أىل او؟تاتمعاسي يف هذه السيالإلصالح

فلافام باحيث يقول وليفة ،ام خرأحقيقة : اإلسالميلتهديد ابه اسبيزيتو  يف كت. ليه جون لإر اشأاىل مانشري يةابد

William pafafl:ن تستبدل حبرب بـني  ألغرب على وشك الشيوعية واحلرب بني اأننون أناس طيبون كثريون يظك ان هنأ

قبـل  مـن ي مثال ومن ذلك جنداإلسالمية،ت اتمعاعي من قبل الواري غري لفكاك ستهالرة لالاشإويف ذلك ".ملسلمني الغرب وا

ـ ان هنأاتتفق مع جمتمعه كمالوأفكارقد تتضمنه من قيم اية ملاوبدون درطية دون وعي الدميقرا طيـة دون  الدميقرارض اك من يع

. ادة استفلالاابياجيالبحث عن اواولة لفهم حقيقتهاحم
ن أء حيث الغوغان يكون سوى حكم أيعدو اليءش"بأاس جيفرسون اتوماطية حيث يعرفهاوجهة للدميقرملات ادانتقاالرغم 
املقصود هناوانتصرت عليهاليت انظمة األفضل من أبأاعتربت ااكمخرين ،اآلئة املاب49س قد يطيحون حبقوق النامن ملئةاب51
األمثلحلل اهينوينالقاسي والسيالفلسفي وااطية مبفهومهالدميقران اف...زي الناوشيالفام النظاواملتمثلة يف لشمولية انظمة األ

تمع اف يف خلالامثل لتنظيم األحلل اتعترب اأاكم،لغربيةات النسبة للمجتمعاحملكوم باوكم احلاع بني الصرالة أحلسم مس
طي الدميقرام النظان أدميية على اكاألت اسالدراديد من لعاكدت أاوكم.ون التعامن والتضالوحدة والذي يقوم على امي سالاإل

علهم يف مرحلة زمنية معينة ،مع ظروف جمتمعهم من اعن تفمجةالناد كمجتمع وافراألدة ارإيعتمد يف مسريته وصريورته على 
وعليه ،املتغرية دومات اتمعاين ظروف اتبطية يف ظلامعة موحدة للدميقراط صورة جالتقاإذنملستحيل امن هناحيه ،فاخمتلف نو

خر ومن آىل اطية من جمتمع الدميقرالنظم اختلفت ااولكن مهماليت تطبقهات اتمعاملتعددة بتعدد ااهلاشكأطية استبقى للدميقر
صلي وهو حكم األاهاطية معناويبقى للدميقراهان بيناليت سبق وامبادئهاطية اتبقى للدميقرائلهاووساليبهاسأخر وتغريت آىل ازمن 

. ئل الوسالطرق واكم مبختلف احلالشعب على ارضان يتحقق أجيب سالميةاإلرة العبا،وبكثرية األ
رأسهمملثقفة وعلى الطبقة امل تكن معتربة بل رفضت من قبل فإان، اليوناظهرت عند اول مأطية الدميقرانت اكاذإ

ت ارالتيالسبب نفسه جعل بعض ااولعل هذ،مةالعارأيلعلم الاره مصداألصلححلكم اأنأساسعلى ،وأرسطوطون فالأ
كاإلسالميت فقط ليااآلو أسي السيانب اجلااتتحفظ وتقبل منهىأخروطية الدميقراسي يرفض السيام سالاإلصة اوخسالميةاإل
له استبداومت احلالشعبية مل يعد صاركة المششر لاملباملفهوم ان أطية ارخيي للدميقرالتاللتطور استنال درمن خالابينامكو.لتوفيقيا

وال حيق .وبالتايل فإن موقفنا من الدميقراطية متوقف على ما وصلت إليه من تطور.لنخب اعن طريق لتمثيلية ابية النيابالدميقراطية
أنه ليس من العدل أن كما.لنا أن نربط موقفنا منها بأي جتربة تارخيية فهي كأسلوب ونظام حياة ميكن أن تطبق بطرق خمتلفة 

حندد موقفنا وحنن،جهةسالم من خالل تصرفات املسلمني مناإلحتددوا موقفكم من خناطب غرينا بنصوص القرآن ونقول هلم ال
. من الدميقراطية من خالل التجربة التارخيية الغربية

لبشرية ام  حكم عرفته انظأسواأفضلأا-اهقيل عناكم-ايتبني لنطية اليت وجهت للدميقرات ادانتقاالمن هذه اقنطالا
م اطية كنظالدميقرائص تبقى امن نقافيهام،فرغمرنة املقاسية السيالنظم ام عرفته اعدل نظأوإمناملطلق ايتصف باما،فهي ليست نظ

لتطبيق فلكل امن حيث حدة اطية ليست والدميقران أانشري هناكممية ،سالإو أنت الشعوب غربية كاصلح لكل األمثل واألحكم 
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خر بل هي آىل احد ،بل هي ختتلف من جمتمع امنوذج وطيةالدميقرلأننتصور أنميكن يل الالتاجمتمع بيئته ولكل جمتمع ظروفه وب
طنني يف الشعيب للموالتمثيل ان يكون ألب اتطةادالغرب منايف جند اخرى وهلذأىل احد من فترة زمنية الواتمع امتغرية يف 

ملعروفة عندهم اطية الدميقرالطرق امنحلكم بدلاىل الصفوة للوصول ار اختياخرى متكن من ألتفكري يف طرق اأحيث بد،ستوى ملا
ملهرجني املغنيني وال من امواألب اصحأصة امتنع من وصول غري هم وخالأاإاللنخبة ار اختياعد على انت تسان كاليت واو
.سي السياملستوى اعلى الفين فقد يبحثون عنهاملستوى الى لشهرة عاحتقيق اعواستطالذين ا

ـ اباكثر منهأة اواملسالة والعداحلرية واباطهارتباطية يتبني له ارخيية للدميقرالتاملتتبع للجذور ان إ ـ االسـية و السياركة املش ب انتخ
ـ أحلرية لدرجـة  اوع خل مع موضاطية قد تدالدميقران موضوع أجند السلطة وهلذاول على التدان والربملاو ك مـن ربـط   ان هن
فـة  الية وطرامث"لشعب نفسه بنفسها"طية حكم الدميقراعترب مفهوم أُ، ووأبرزهم املفكر اجلزائري مالك بن نيب لشعوراطية بالدميقرا

.قعالوارض ان تتحقق يف أميكن فكرية ال

ن هذه أنعتقد اننأإالطية متطور الدميقران مفهوم اطية واللدميقرهيم خمتلفةامفامأسية السياحلرية اة وقتصادياالحلرية اعتربت القد 
رقى مستوى مـن  أن يف انساإلحلقة حيث يكون اطية الدميقراحد هو اويءىل شاهي سبل متنوعة دف وإمناهيم ليست خمتلفة املفا

نـه  اطية من حيث احلقيقي للدميقرااملنظوراهذلنفسية، ويعترب افية والثقاعية و اجتماالة وقتصادياالسية والسياته انب حياخمتلف جو
ىل النظـر  امي يف سـال اإلملنـهج  ان أوحنن نعتقد .لضرورةاسي مقبول بام سيادة نظىل والايؤدي اتمع مماد افرأيركز على ترقية 

ااتمثل يف حتديـد سـلبي  طية يالدميقراحلقيقي للحكم على ار املعيان اسد وعليه فاملفاحل ودرء املصاس جلب اسأيقوم على ايالقضا
.ميةسالاإلرة احلضاد من استفاملنهج حني االغرب هذاولقد طبق . اللتمسك اابياجياوتوضيح التجنبه

م وهي متثل سالاإلاليت كفلهالفكرية احلرية اعرب عن تاإبل اليس عيبسالميةاإلت اهاجتاالبني ف ختالاالنأنعتقد اكم
ـ اتوجد دميقرنه الاقيل الغربية وهلذاطية الدميقرامسى من أليت قد تكون اوسالميةاإلية طالدميقرامن سبل سبيال هزة تسـلم  اطية ج

نفسـه  إلصالحفكل شعب مدعو ،فهي يف اعتقادنا معاناة كفاح نضاللصيدلية ،اهي وصفة طبية تشترى من عند والح، املفتاك
لة العداحلرية وايؤمن بفكل شعب،اليت يؤمن احلرية اىل فكرة اواألقربصيته شخمع اؤممع بيئته وتالاسباكثر تناألحلل اليجد 

.لشعب النسبة لذلك اطية بالدميقرائل فتلك هي الوسالطرق واىل حتقيقهم مبختلف ان يسعى أجيب ةاواملساو

ـ أس اسأعلى ،ااصحأقى متثل تبفإابتعدت او ألشرعية اصول األقتربت من ااملختلفة مهماسالميةاإلتاهاجتاالن هذه إ ء ارأا
ل وعليه جيـوز  احواألل من احبأيم سالاإلن متثل أميكن م تبقى بعيدة عنه والسالاإلر اطإنت يف ان كإو،ت شخصية اداجتهاو

سـم الشعب باية على اك وصان تكون هنأميكن الاة كموسات وقساوابام بسالاإلك يف ان يكون هنأميكن وال.اف فيهختالاال
.لآلخرينلدين وتبليغه البة بتطبيق امطاكلهسالميةاإللشعوب اف. لدين ا

طيـة  الدميقرالفلسفي، يكون مصـطلح  املستوى امي على سالاإلسي السيام النظاوالغربية طية الدميقراف بني خلالان جوهر اكاذإ
ـ ادانونامتثل قوإمنادود ليست قيود ،حلابط والضواوتلك .بط وحدود شرعيةاملضبوطة بضوالشعب ايعرب عن سلطة سالميةاإل اخلي
ليت ات واجلمعياد وافراألمسؤولة من قبل بعض الالت اكانتهاالمن اته وحيميهاخصوصياعى فيهامي حيث يرسالاإلتمع اباصاخ

.م التزامسؤولية وإلسالماحلرية يف ان ال.حلرية اية وطالدميقراسم ات باحلرماك بعض انتهاىل اقد تسعى 

وإمناهللا السلطة من اتستمد الاألدين، حيث ااسهاسأن ان كاطية واليست تيوقرسالميةاإللدولة ان أاتقدم يبدو لناء على مانوب
هللا من انزل االشعب فهي مقيدة مبامن انت تستمد سلطتهان كاواأطية من حيث الدميقراحلكومة الشعب وختتلف عن اامصدره

ـ ان خبصوصـية  اآلليت مل تعترف حلد الغربية والدستورية ات اسالدراهة اىل عدم نزانشري اوهن.كومحملاكم واحلاصول تقيد أ م النظ
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ـ  اخلات اسالدراجه يف خمتلف ادرإص يتم اخدميقراطي ف به كنموذج اعتراالوعدم ميسالاإلسي السيا سـية  السيالنظم اصـة ب
.رنةاملقا

اتتميز عن غريهسالميةاإللدولة اجة جيعل من احلاء ان وخدمته حىت يف كيفية قضانساإلهو يف مصلحة ام بكل مسالإلام اهتمان إ
مـن  األليت تقتصر على تـوفري  ا"الدولة احلارسة "حلديثة الدولة ائف اوظائفهاوز يف وظاحيث تتجية لشمولاخرى باأللدول امن 

وأخالق اإلسالم ،مما جيعل الدولة اإلسالمية أمشل من التوحيد وشريعة الدين ذلك أن اإلسالم يشمل عقيدة ...ملعيشي املستوى او
ومسامهة الفكر السياسي اإلسالمي يف القانون الدويل اإلنسـاين  .  الدولة احلديثة من حيث أا تقوم على توجيه سلوكيات األفراد

لسلم؟ أكرب دليل على حرص اإلسالم على حتقيق إنسانية اإلنسان حىت يف وقت احلروب فما بالنا يف وقت ا

(اطية الدميقرانظمة األملتمثلة يف خمتلف او.فقط احداوامانظمة حكم وليس نظأء اع بناستطالتجربة العقل والغرب عن طريق ان إ
سة السيالدين باقة نبحث يف عالازلنبل ال،م حكمان نؤسس نظألسنة مل نستطع ان والقراوحنن ب..)سي، برملايناسي، ، شبه رئارئ

بل امي للحكم قسالإء منوذج الفكرية لبناجلهود ان تتركز أن جيب اسة يف حني كالسيالدين واافتقدنالدين حىت اة بسالسياقة وعال
.قع الوارض اللتطبيق يف 

الذين مل يبلورواملفكرين اء والعلمالنخب من ايف وإمنالدين ايف ليسسالميةاإلت اتمعاطية يف الدميقران مشكل أنعتقد و
ر ووسيلة للعمل اطإإالهي امألان اطية سياو رفضه للدميقرأمي سالاإللفكر ان قبول ملقبول الاسي السيام النظاعن لبحثافكرة 

طية من حيث اليب دميقراسأرس امي قد ميسالاإلسي السيام النظان أاطية كمالدميقراسم اد باستبداالرس اكل، فقد مياملشاعلى حل 
.لشكلاملضمون دون ا

ـ اىل طبيعة اات نشري هناملعوقابرز تلك اومن واإلسالمية لعربية اتاتمعاطية يف الدميقرام ام قيامأت كربى اك حتدياهن ت اتمع
صـة بتلـك   اتيجية خاسـتر إبد من لدولة، فالاب اء للقبيلة على حسلوالائفية حيث يكونالطائرية والعشائمة على القاسالميةاإل
لعريب املدين اتمع ايف عالافاسياسأالعربية متثل عنصرالقبيلة ان أك من يعترب اهنو.لدولة اىل ابيلة لقاء من لوالات لتحويل اتمعا

.واإلسالمي

لتسلطية الدولة ايف ضل نهأىل اانشري هنأيضا سالميةاإلت اتمعاطية يف الدميقراليت حتول دون حتقيق اتاملعوقابر اومن 
م سـال اإلعتقد بتفوق ينهالة اصاألب اخطثة، ومن عيوب احلداب اجع خطاوترواألصالةهلوية اب اوتقدم خلطك  صعود اهنناك

هليـة  اجالغرب بوصفهامل مع مدنية التعاخر واآلىل الذلك اجة تبعاحلاسية وعدم السياعية واجتمااللنظم ائد والعقاعلى غريه من 
ـ ائي انتقااللنقدي التفكري ا،دون دينيةلالادية املااطبيعتهدي وخلقي بسبب اط ماحنطار واندثاالىل ايلة آو ص سـتخال اول الذي حي
.شعوب منغلقة بأاحيث وصفت سالميةاإللشعوب امتة على اعطى صورة قأادة منه ،مماستفلغريب لالاطي الدميقرام النظاسن احم

ـ ء عالامن بنالدولة وعدم متكنهاومركزية ةكماحلالألنظمةامن حيث تبعيتهواإلسالميةلعربية الشعوب اين اتعاكم ت اق
ـ ار وامرستاالجل امن فملدين اتمع ات ات ومؤسسئآمن هياحييط اوبني مازنة بينهامتو ـ افع احلصول على من دية يـتم  اقتص

ـ اهتمابطيةادميقرلغري املسؤولة واغري االتسلطية تصرفانظمة األتربر اكم.سية السيات احلريال احلقوق يف جماكوت على سلا امه
ـ الضمكإستراتيجيةلشعب وجتويعه ار افقإسة اتفسر سياكم.سالميةاإلد لبالالعريب يف اطن العيش للموابتوفري لقمة  م ان تبعيته للنظ

ـ أجنـد  العيش ،وهلذاحلصول على لقمة ار هو كيفية النهالوحيد طول اسة حيث يصبح مهه السياله باشتغاوعدم  ـ أكان هن ة ولوي
لشعب اف التفان أت اتمعاهذه رب يفالتجا،وقد بينت واإلسالميةلعربية اد لبالايف سية السيالب املطاة على قتصادياالب لاللمط

ـ ايف سـي السياح صـال اإلوترية م امأيشكل عقبة اممسية السياايالقضافه حول التفاكثر من أالقتصاديةاايالقضاحول  ت اتمع
.ميةسالاإل
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ح حتت انفتاالت ارفضت دعولتسلطية انظمة األن أتتمثل يف واإلسالمية لعربية الشعوب االيت تعيشهات الطاملغابرز اومن 
ـ الدراتشري املستغرب كمان أإاللوطنية ادة السيامن اصانتقاح متثل صالاإلت ادران مباجنيب واأللتدخل اومة احجة مق ن أت اس

ىل ان تؤدي أميكن لدولية الالضغوط ان أىل انشري اوهن.سياسيونشطون اونوإعالميونملوقف وروج له مفكرون اارك يف هذايش
ن يكـون مـن   أح جيـب  صالاإلن ابامنانام،إسي السياح صالاإللبدء بعملية اجل امن ان يئ فرصأسي بل ميكن اح سيصالإ
وتفـاعالت  رسـة فرديـة   اهي ممبلملرض اج وصفة طبية لعالكل والاملشاح حلل اطية ليست مفتالدميقران أابيناوكم.خلالدا
لعربيـة  اد لـبال ايف سي السياح صالاإلمل يؤدي ادية حملية ودولية ،وهلذاقتصاوعية اجتماسياسية وبيئية ظروفعية يف ضل اجتما

ـ اإليل التاسية وبالسيانظمة األمن دون تغيري يف التحررىل اك دعوة املنشودتني فهناحلرية اوطية الدميقراىل اواإلسالمية  ء علـى  ابق
ح صـال اإللنوع مـن  ااى هذل،ويطلق عم احلكالشعوب وابني يف العالقات لطفيفة ات لتعديالاج بعض ادمإلية مع احلات اقلعالا
فهناك استجابة لبعض املطالب .له الوضع على حاء ابقهلدف إاهو اح بقدر مصالاإلئه ليس اهلدف من وراو"ئي اجراإلح صالاإل"

وهلذا ال نتعجب من بقاء معانات الشـعوب  . سكنات لآلم دون معاجلة املرض والقضاء على الداء مصدر اآلالمواليت تعترب مبثابة م
.ازمة دون حلهك تسيري لألان هنأي رغم اإلصالحات املزعومة  أ

عـد  القواوسس األب اعد نتيجة غياغري وسالميةواإللعربيةالدول اطية يف الدميقران مستقبل أىل ات اسالدراغلب اوتشري 
ن أاكم.علةالفاملدين اتمع اب قوى احلصر غيال الاملثاعلى سبيل امنهبقة والسالفصول ايف ابيناكمسيةاء عملية تنشئة سيالبن
ة يف قتصادياالاحلهاظ على مصاحلفاجل اهلم من اعدالتسلطية ومسالألنظمةايتهامريكية ومحاإلهليمنة املتمثل يف الدويل والوضع ا
.طيةانظمة دميقرأمة اقإجل امن اعدهالذي يسالدعم اليت مل جتد اواإلسالمية لعربية الشعوب احل الدول مل يكن يف صالك ت

ر وطريقة استعماالىل مرحلة اواإلسالمية لعربية ات اتمعاطية يف الدميقرام احتول دون قيليت اقيل العرات والصعوباك من يرجع اوهن
حله ويشـري  امتليه مصاملاوفقالدول  فقد ضبطهاد لتلك مليالات ادان للمستعمر يد يف ضبط شهانه كالدول من حث انشوء تلك 

حلريـة  املتعلقـة ب ال وستقالاالحلديثة العربية الدولة الدستورية يف الفكرة انه قد ترتب عن ضعف اىل الكي احممد مأملغريب اتب الكا
ـ  ام احتران وصعوبة انساإلمة وحقوق العات احلرياجنيب حمدوديةاألق اخترااللوطين من ال ستقالاالية الة ومحالعداو  املعتـرف

ىل جمـرد  اتمع االعربية وحول هذات اتمعاصل السلطة كل مفان اكتسح سلطاسية حيث  ايلسارسة املماعلى صعيد ادستوري
.لسلطةالدولة وات ادامتدائمة يف حبر اقطع ع

وأقـرت سية السيالتعددية ااعترفت بت دستورية حيث اتغرياليت اعتمدتلعربيةالدول العديد من اولعل هذا ما يفسر لنا أن هناك
ـ  الدميقران أايؤكد لنامم.اطي فيهالدميقرام النظانلمس ت لكن الالسلطالفصل بني امبدأ سـية  ات سياطية ليست جمـرد مؤسس

ـ الدميقرائدة فالساسية السيافة الثقاتمع ويف ات عميقة يف بنيةحتوالايضأو تعددية حزبية بل هي أت ابانتخاو ء اطية هي عملية بن
لك بن نيب حيث ائري ماجلزافكر ملابني ذلك اكم.جلوهراملظهر بل هي يف اطية ليست يف الدميقران إ.والأباإلنسانتبدأوتأسيس

طية يف الدميقرافة الثقاىل ضعف اوعليه نشري .ضيلةالفطية هي الدميقران إل مونتسكيو اقاوكم.رسة  اطية شعور وممالدميقران إل اق
ملدين نفسـه  اتمع ات اسية ومنظمالسياب احزاألل خاطية دالدميقرارسة املمايف ضعف اويظهر ذلك جليامي عمومسالاإلتمع ا

.ت املؤسساسلمني بملالعرب واابدالتنوير بينماسية منذ عصر السيافة الثقالغرب باأحيث بد.ملهنية ات ابالنقابل ويف 
طي ميكـن  الـدميقر احقيقي للحكم مي سالإب منوذج اغيىل اسالميةاإلت اتمعاسية حول السيات اسالدراتشري اكم

مليـة  او مشروع يربط بني عأدرين على بلورة رؤية  اسي قالسيار القراكز اطيني متنورين يف مراب مفكرين دميقراليه و غيإلرجوع ا
سـي  السيالعمل ار احنصاحيث  .واإلسالميةلعربية اعية اجتماالخلصوصية اءم مع ايتوامباحمليارهاستثماوعملية طيةالدميقرالفكرة ا

سـية  افـة سي اىل  ثقايستند سي الالسيالعمل ان أامة كمالعاايالقضاباملباالةس عنه بسبب عدم الناغلب اف انصرابفئة حمدودة و
قـف  املوار وافكاألمل مع التعاو.ملرونة اقعية والوالتخطيط والذي من شروطه اسي السياعمل لالعلمي يف املنهج اب اوغي.طية ادميقر

جلمل امة والعات ارالشعاس اسأسي يتم على السيالتحرك او.قفاملواىل شخصنة الذي يؤدي امر األص اشخاألل سية من خالالسيا
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لقصرية ولـيس  النفس التحرك بان أاكم.حملددة او ضحةالواةقتصادياالعية واجتماالسية والسيامج الرباس اسأنة وليس على الرنا
. ملدى اتيجية بعيدة استراإلخلطط اس اسأعلى 

سـي يف  السياح صـال اإلت والاح حماشر يف عدم جناملبالسبب اهي اوغريهاليهإاشرناليت ات املعوقاولعل بسبب هذه 
سية السياركة املشاطية والدميقراحنو اكثر تقدمأمل العاخرى يف األق طاملنان أت اسالدراحيث تشري  جل واإلسالمية لعربية الدول ا

ـ  ازالعربية مالدول العربية ، فان البلداىل امل  مل تصل بعد العاحت اجتاليت  اطية الدميقراملنطقة ، فموجة امن هذه  ين مـن  الـت تع
ـ التشريعية والسلطة اية ، وضعف سالسيالعملية ات التنفيذية على جمريات السلطاملركزي وهيمنة احلكم اسلطوية  مـر  األئية القض

ـ السالفصول ايف ابينات كمالسلطازن بني التوالفصل واوهو إالطية الدميقرالنظم ادئ اهم مبأىف مع الذي يتنا ك ابقة  كذلك هن
لسـلطة  ان حزب أسية حيث السياب احزاألو.لوطنيةات اجلمعيات وابالنقاء اته سواملدين مبختلف مؤسسامل للمجتمع اميش ك
.سيالسياملعىن اباميثل حزبنفسه ال

مي سـال اإلسي السيالفكر ات ادبيأجل ن أاطية  تبني لنالدميقراموقفه من ةمي ملعرفسالاإلللمنظور استنال درومن خال
نونية حديثـة  اوقسية ات سيامصطلحارهاعتبان بانساإلطية وحقوق الدميقراتعرف نت الان كاوسالميةاإللشريعة ان أعلى تؤكد

اخللفـاء وجسدت من قبـل  سالميةاإللقيم اليم والتعالسنة ومتضمنة يف ان والقرايف ات وردت كثرياملصطلحات هذه ان تطبيقاف
ل على وم غري مسؤسالاإلن ريخ  الالتالسلطة واوإسالملنص ام سالإن منيز بني أجيب اوهلذ.ملسلمنياء العلمااليهإودعاشدين الرا
."ملسلمني اعرف ان أم قبل سالاإلين عرفت أحلمد هللا ا"ل اوصدق من ق.ملسلمنيات من قبل اوزاجتيقع منام

طي يف ام دميقرام نظاليت حتول دون قيات املعوقاهم أواإلسالمية وإبرازلعربية اد باللاطي يف الدميقراللوضع اوبعد تشخيصن
:ت التوصيالة من ضع جبماملتوااهذان خنتم حبثنأابنجبدرد لبالاتلك 

لتسـلط  الة روح ازإجل  امن .لسلطة الشعب  وايتم بني  عي جديد اجتماعقد ىل اواإلسالمية لعربية الدول اج احتت–
على صـعيد  اىل جمتمع متطوراج احيتلعقد اان هذاكوإذا.ملشترك اسي للعيش انوين وسيار قاطإىل االسلطة وحتويلهاهليمنة من او
ـ أدة اطنني وقاد مواعدإجل اسية من السيالتنمية ام باهتماالنؤكد على ضرورة ا،فهنسية السيافته اثق امبثـل هـذ  للنـهوض  ءاكف
.ملشروع الذي يهدف اىل خلق ثقة بني املواطن والسلطة ا

جـل  امن ةنونيات دستورية وقاحصالإتم بعدالقياىل ضرورة ات اسالدرالعديد من اعي تشري اجتمااللعقد ااوبعد هذ
ء الغإواإلسالمية لعربية ات احلكومار جيب على اطاإلاويف هذ.ئيةالقضالتشريعية والسلطة التنفيذية وتفعيل السلطة امن هيمنة حلدا

لعربيـة  الـدول  ايب يف انتخاالم النظان يتم تعديل أجيب  اكم.لدستورية الشرعية اىل العودة اود لبالاملفروضة على ارئ الطوالة اح
ملـدين ويف  اتمع ابة ائي فعلي وحتت رقاف قضاشرإلك دون اذيتأتىولن لسلطة اول على التدامبدأجتسيد جلامن واإلسالمية 

ـ امن اجل متكينهامن إلعالم وقانون اب احزاألالعضوية وخاصة قانونننياقوبعض البد من تعديل ر الاطاإلاهذ لـدور  ام بالقي
لسلطة فقط وبطـرق  اىل الوصول اء السعي ورام وليس النظاطية اظ على دميقراحلفاوسية السيالتنشئة اتمع وايف خدمة املنوط ا

ن أميكـن  الألننـا اين منهاليت يعاطية البريوقراهليمنة اتمع من ارية فعلية وحترير ادإبإصالحاتم القياجيب اكم. طيةاغري دميقر
. رة متخلفةادإطي يف ضل ام دميقرانتصور نظ

فإننـا لدوليني اواألمنلسلم ايل حتقيق التاسي وبالسياح صالاإلعد وحمفز  يف حتقيق ارجية دور مساخلامل ان للعواكوإذا
ـ اذإنـه  احيث .اخليارجية داخلامل العوار استثماقادر علىب جمتمع مدين قويان ذلك لن يتحقق يف غيأنشري  مـل  ان للعواك

مـل  العواوب بـني  اك جتامل يكن هناذإنه ابل ،اههاجتاواليتهاوفعثريهاتأليت حتدد مدى اخلية هي الدامل العوان ارجية دور فاخلا
. لوطنيـة  ادة السياخطر على وأاخلي الداالشأنتدخل يف رجية بل تعترباخلامل اثر للعواك انه لن يكون هنارجية فاخلاخلية والدا

لضـغوط  شـرة  ابة مباستجاجمرد واإلسالمية لعربيةاتاتمعاخل ات داحصالإحيدث من ار ماعتبان اخلطورة مبكانه من ااكم
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وبالتايل فإننا مطالبني بـالتحرر  .سيةالسيالعملية ايب حنو تطوير اجياي حترك أكن لنشهد لرؤية مل ناهلذه اوفقامن دووأننارجيةاخ
.جتعل منها جمرد مفعول ا وليست فاعلة اليترة السلبية للمجتمعات اإلسالمية من  هذه النظ

لـدول  اسي يف السيالإلصالحنت معرقل ارجية كاخلامل العوانأملفكرونابعض يعتقدبقةالسالرؤية النقيض من اوعلى 
ـ املطات اجلمعياولنخب اودر اكولاب اعلى حسلتسلط احل قوى القوى يف صازين امونأمن حيث ،واإلسالمية لعربية ا لتغيري البة ب

تمع تكون كبرية من النسبة لقوى التحدي بان ارجية فاعلى قوى خاة تستند يف تسلطهلتسلطيانظمة األنت اكوإذا.واإلصالح
ـ ات بني خمتلف افك خالايكون هنن الأيستوجب اممقتصادياالسي والسياح صالاإلنظمة وحتقيق األلضغط على اجل ا ت ارالتي
بعض الدراسات أن األنظمة التسـلطية املسـتبدة   حيث تشري .ملنشوداهلدف اقيق حجلهود لتاجل تكثيف اعية من اجتمااللقوى او

.حتاول دائما تطبيق سياسة فرق تسد وخاصة بني التيارات العلمانية واإلسالمية للبقاء يف السلطة
من اترتب عليهات وموالاحملالعديد من اصة بعد فشل اطية خالدميقراجل حتقيق الثوري من املدخل ات اسالدراتستبعد جل اكم
ـ احلقـوق و ايف جع كبرياك تران هنالعكس من ذلك  قد كابل على ،ئج تذكر احتقيق نتئر دوناخس ت حيـث خلقـت   احلري
لتحـول  العـريب هـو   الوطن اطي يف الدميقرافضل طريقة للتحول أن او.لسلطة ام استخدائم للتعسف يف ملالاجلو ات اباضطراال
.لسلميالتدرجيي ا

دميية تشـري  اكاألت اسالدران جل املي فالعالصعيدالشرعية على ابلذي حيضااد لوحيام النظاطية هي الدميقرانت اكوإذا
فيـة  الثقات اخلصوصـي اطي مع الدميقرالتطبيق التكييف اسعاواالك جمان هنأصة اطية وخبالتطبيق للدميقراملتعددة يف ال اشكاألىل ا
افختالامل خمتلفة العاطق عديدة من اطية يف منالدميقرارانتشاهو دبياتاألتشري بعض اكملدليل على ذلكارية للشعوب واحلضاو
واإلسـالمية لعربيـة النظم اصبحت أحيث عية اجتماالة وقتصادياالاعهاوضأرخيي والتاومورثوهاانتهاوديافتهامن حيث ثقابين

.اليهإملوجهة ات ادانتقااليد اتزء مع استثناتشكل 
نظمة أمةاقت مل حتقق تقدم يف إاتمعان هذه أجند سالميةاإلت اتمعاسي يف السياللوضع احظتنل مالومن خال

سي السيالتحرر اطية والدميقران منيز بني أجيب نظمة مستبدة ،وأسي يف ضل اليه هو حتقيق حترر سيإتوصلت اموكلطيةادميقر
عد اطية تقوم على قوالدميقرافاحداواشيئاليساوعلى كل فهماك فرق جوهري بينهماهنأنسية السيات ادبياألحيث تؤكد ،

م اداو تعديل قيأل استبدااهلخبني من خالاحيث ميكن للن،سية مثالالسياركة املشملساواة واسية كات سيارسات ومماومؤسس
سي بتشجيع السيالتحرر النقيض من ذلك خيتص اوعلى .بية النياسية والسيالسلطة ارسة ال ممبشكل منتظم ودستوري من خال

شرط ضروري لكنه ليس ن التحرر السياسيا،سيةالسياب احزاألملدين واتمع اوم عالاإلئل اكثر حرية يف وسأفسة اش ومنانق
ومن هنا جيب أن نسعى اىل حتقيق ،تتحقق الدميقراطية من خاللهكما قد الةللدميقراطيحيث قد يكون مقدمة طيةاللدميقرافياك

اليامامريكية  قد قدمت دعماألملتحدة ات ايلوالان أىل ات ادبياألتشري نفس اكم.فقطي الدميقراطية وليس التحرر السياس
قد تراجعت عن سبتمرب 11ت اب هجماعقأيف لعريب لكنهاامل العاسي يف السياتيجية للتحرر استرإيعترب املاضعامتو
.قراطية يف اتمعات اإلسالمية وبالتايل  جيب عدم التعويل على العوامل اخلارجية يف حتقيق الدمي.مهادع

امكما جيب تفعيل التشريعات القانونية وحتقيق دولة القانون حيث يكون احلكم بالقانون وليس حكم القانون وهذا 
نون القاحلكم باىل مستوى انون ومل تصل بعد القاين من حكم الت تعازلشعوب الان هذه أحيث أعترب ونان براشاليه نإر اشأ
ء القضال ستقالارغم نه احيث جند نونالقاعدة بدل من حكم القانون هوالقاكم باحليكونطي الدميقراحلكم اضل نه يفالك اذ

يف اجزاء عالقضاجعلت إلرادمء القضاكم واحملابإخضاعم اليت تسمح للحكانونية القانونية وغري القالدستورية وات الياآلأن إال
.لتنفيذية التشريعية للسلطة الس ااع اخضإاومنه،تاالحلامعظم 

كثر األسي السيالبديل ايكون التدرج رمبان افاثبتت فشلهأطية قد الدميقراد اريستاليت تقوم عل ارب التجانت اكوإذا
اصاخاداستعداجنليزية  له االملتحدث بامل العان أملتمثلة يف اجنلوسكسونية واألعم املزاوذلك لتفنيد قل تكلفة األمعقولية و
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قيل يف اكمواملقصود هنا اتمعات اإلسالمية وطية الدميقرامن فطريت تنفر بشكلافالثقالشعوب وان بعض اوطية اللدميقر
هي سالميةاإلت احلركان أمريكيون األملثقفون الروس حيث يعتقد ارقة وافاألهلنود و انيني واباليان واملاألت خمتلفة عن اوقأ

لعملية ايب مع اجيعل لالالتفابلة للتطور واغري قاأمن ذلك واألخطرلتكوين اولطبيعةاطية حبكم ارلدميقادية لقيم ات معاحرك
.طية الدميقرا
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*قائمة املصادر واملراجع

القرآن الكرمي ـ 
I ـ قائمة املصادر:
،صحيح البخاري). يب عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة اجلعفي أ( ـ البخاري 1

.1990،شركة شهاب :اجلزائر .اجلزء الرابع : اجلزء الثاين ،الد الثاين: الد األول 
.]ن.ت.د[مكتبة رحاب، ،: اجلزائر .اجلزء األول لبناأرسائل اإلمام الشهيد حسن ، )حسن(لبنا أـ 2
اجلهاد  : ، اجلزء الثامن 28الد " شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية "جمموع فتاوى ،)تقي الدين أمحد(ـ ابن تيمية 3

.].ن. ت.د[املكتب التعليمي السعودي،:املغرب. بنهاعبد الرمحان بن حممد بن قاسم مبساعدة مجع وترتيب
.1976دار الشعب ، : القاهرة .حتقيق صالح عزام . احلسبة ومسؤولية احلكومة اإلسالميةـ  //        ـ4
،اجلامع الصحيح ) . أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة(لترميذي اـ 5

..]ن. ت. د[ دار عمران ،: بريوت ،اجلزء الرابع واخلامس ،حتقيق إبراهيم عطوة عوض 
.63، دستور ـ اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 6
.1976، امليثاق الوطين //                      ـ7
.1976، دستور //          ـ8
.1996، التعديل الدستوري //                      ـ9

.1998، دستور //                    ـ10
،، الد الثالث واخلامس وامشية منتخب كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال املسند.) أمحد (ـ ابن حنبل 11

.]. ن.ت.د[املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر ،: ].ن. م. د[
.].ن.ت.د[دار العودة ، : بريوت. املقدمة) .عبد الرمحان (ـ ابن خلدون 12
.]ن.ت.د[،].ن.د.د[.:]ن.م.د[.حقوق اإلنسان: املبادئ العاملية.ملغاربية الدولية االدار ـ13
،سنن أيب داود،)بن األشعث السجشاينسليمان ( أبو داودـ14

.]ن.ت.د[دار الفكر، : لبنان.الد لثاين ، اجلزء الثالث ،حتقيق حمي الدين عبد احلميد
،السرية النبوية البن كثري.)مساعيلإأيب الفداء ( بن كثري ـ ا15

..]ن.ت.د[ارف ، دار املع: بريوت .حتقيق مصطفى عبد الواحدالد الثاين
..] ن. ت.د[ املطبعة األمريية ،: القاهرة . أدب الدنيا والدينـ املاوردي ،16
،صحيح مسلم)النيسابوريأيب احلسن بن احلجاج القشريي(مسلم ـ 17

.]ن.ت.د[دار الكتاب املصري، ،: القاهرة .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،الد الرابع 
،                            سة والقانون الدستوريديه يف السيانظرية اإلسالم وهـ ). أبو األعلى (ـ املودودي  18

. 1960، دار الفكر ، .]ن.م.د.[نقله للعربية جليل حسن  اإلصالحي 
.1976دار الشعب، :حقيق صاحل عزام،القاهرة.احلسبة ومسؤولية احلكومة اإلسالميةـ//       ـ            19
.1978دار القلم ،: الطبعة األوىل ،الكويت ،تعريب إدريس ،اخلالفة وامللكـ //    ـ         20

"ايب"و"أبو"و" ابن"التعريف، ولفظ " ال"لقد أمهلت يف ترتيب األمساء *
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.1985ديوان املطبوعات اجلامعية ،: اجلزائر ،تدوين الدستور اإلسالمي ـ //       ـ         21
، سنن النسائي، ) أمحد أبو عبد الرمحن بن شعيب بن علي بن حبر (النسائيـ 22

وهو بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي و حاشية السندي ،الد الثالث ، اجلزء اخلامس 
،رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني،)ايب زكرياء حيي بن شرف(النوويـ23

.1986دار الكتاب العريب ،:بريوت
IIبالعربيةـ  قائمة املراجع :

: قائمة الكتب-أ
.1998،وق للنشردار الشر: عمان ، اإلجتماع السياسيعلم ،)إبراهيم( أبرشـ1
.1996، الطريق للنشر و التوزيع: اجلزائر،الوجه اآلخر للدميقراطية،)طلعت ( أمحد ـ 2
.2001لثقافة العربية، دار ا: القاهرة ،الدولة العربية اإلسالمية،)هويدا عبد املنعم(إدريسـ3
،يق هاشم صاحل رمجة و تعلت،نقد واجتهاد:الفكر اإلسالمي،) حممد( أركون ـ4

.1983املؤسسة الوطنية للكتاب،  : جلزائر
،،الطبعة األوىلمن اليونان حىت القرن العشرين:اتمع املدين،)جون(إرنربغـ5

.2007ستراتيجية ، الدراسات األمعهد : بريوترمجة حسن ناظم و على حاكم صاحل ت
الطبعة الثانية ، ،خرافة أم حقيقة:تهديد اإلسالميال،).جون ل(إسبوزيتو-6

.2002دار الشروق،:مصر ، ترمجة قاسم عدة قاسم 
مع دراسة يف علم النفس السياسي يف : سيكولوجية املشاركة السياسية،)طارق حممد عبد الوهاب( إمساعيلـ7

.1999دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،: القاهرة ،البيئة العربية
،              املستقبل العريب" التاريخ وحتديات الواقعالشورى بني النظرية و"،) عبد اخلالق(آل عبد احليـ8

].ن.ت.د[، مركز دراسات الوحدة العربية:بريوت 
دراسة إلهم مبادئ الدميقراطية الغربية : الدولة اإلسالمية واملبادئ الدستورية احلديثة ،) حممد أ محد(أمنيـ 9

.2005مكتبة الشروق الدولية ، : مصر ، الطبعة األوىل،يف ضوء أحكام الشريعة
،العرب واحلضارة الغربية يف مستهل القرن الواحد والعشرين:خرافة التقدم والتأخر ،) جالل (أمنيـ10

.2005دار الشروق :مصر
.2007للكتاب والنشر ، رياض الرايس:بريوت ،الطبعة األوىل ،اإلسالم هو احلل،)زكرياء( أوزونـ11
،الطبعة األوىل،لوايف يف شرح القانون الدستوريا،)فوزي(أو صديقـ 12

.].ن.ت.د[،،ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر 
.1993دار الشروق ،: مصر ،الطبعة األوىل،قضايا ومشاكل:عن الدميقراطية الليربالية ،)حازم (الببالوي ـ13
.2006دار الشروق ،: مصر ،لطبعة الثانيةا،قضايا ومشاكل:عن الدميقراطية الليربالية ،//           ـ14

سلسلة كتب،"عوامل الثبات وأسس التغيري": وآخرون ، الدستور يف الوطن العريب )باسيل يوسف (جبك-15

.2006،يةالعربوحدة مركز دراسات ال: بريوت الطبعة األول،،املستقبل العريب
،الطبعة األوىل،ترمجة حممد عرب صاصيال ،علم اإلجتماع السياسي،) فليب ( بروـ16
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.1998املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، : بريوت 
.1984،سلسلة عامل املعرفة :].ن.م.د[،ترمجة شوقي جالل،تشكيل العقل احلديث،)كرين(برينطونـ 17
.1993،األجنلو املصرية املكنبة حلب : القاهرة ،مدخل للعلوم السياسية،)عيسى(و خريي ) غايل(بطرس ـ 18
الطبعة الثالثة ،،اإلسالم يف حل مشاكل اتمعات اإلسالمية املعاصرة ،) حممد (البهي ـ19

.1981للطباعةومكتبة وهبة ،دار غريب : مصر 
عمـال  أ"2003-1991اإلحتاد األوريب والوضع السياسي اجلديد يف الـوطن العـريب   "وآخرون،)برنارد(بوتيفو-20

وفاء سعد الشربيين،:حترير 2004يناير 15-14الندوة املصرية الفرنسية احلادية عشر 
.2005، كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرةمركز البحوث والدراسات السياسية: مصر

.].ن.ت.د[،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع :اجلزائر،تطور النظريات و األنظمة السياسية،)عمار(بوحوشـ21
.الطبعة األوىل،جلزءاألول ا،القانون الدستوري و النظم السياسية املقارنة،)سعيد(شعريبوـ22

].ن.ت.د[اجلامعية ،املطبوعاتديوان:جلزائرا
،اجلزء الثاينالنظم السياسية ،: القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، //23

.2005ديوان املطبوعات اجلامعية ، :جلزائرا
ترمجة مركز اخلليج لألحباث،،عوملة السياسة العاملية،) ستيف (و مسيث)جون(بيليسـ24

.2004مركز اخلليج لألحباث، :اإلمارات العربية املتحدة 
،املستقبل العريب" شكاالت املصطلح واملفهوم إ:الشورى والدميقراطية "،)حسن( الترايب ـ25

.1985، العربيةمركز دراسات الوحدة : بريوت
.1990، دار البعث: قسنطينة ،الطبعة األوىل.جتديد الفكر اإلسالمي،//        ـ26
.2009مركز احملروسة : القاهرة،ترمجة عبد احلميد عبد العاطي أوهام اتمع املدين، ) لريا(تشاندهوك -27
ترمجـة  السياسة اخلارجية األمريكية يف الشرق األوسط : األخريلسلطان ا،) جلبري(و األشقر ) نعوم (تشومسكي ـ28

الدراسات الدولية جامعة مركز،تقدمي ستيفن شالوم سوسن إمساعيل العساف .وحتقيق ربيع وهبة وأمل حوا 
.2007،ار الباقي للطباعة والنشرد: بريوت ،بغداد 

،ترمجة ناجي الراوشة،اجلزء األول ،السياسيةتاريخ األفكار ،)جان (توشار ـ29
.1984،منشورات وزارة الثقافة: سوريا 

.1995ار الكلفة د: اجلزائر ،رؤية إسالمية لنظرية الدولة،)عبد اهللا(جاب اهللاـ30
، الدميقراطيةالتسامحاىل األخالق،،العودة العوملة ،صراع احلضارات:قضايا يف الفكر املعاصر،)حممـد عابد(اجلابريـ31

1997مركز دراسات الوحدة العربية،:وتبري،الطبعة األوىلونظام القيم ،الفلسفة واملدنية،
.1986،، مركز دراسات الوحدة العربية:بريوت ،الطبعة األوىل،الدين والدولة و تطبيق الشريعة،//      32
،الطبعة األوىل،املستقبل العريب"الدميقراطية و حقوق اإلسالم يف الوطن العريب" ، //       33

.1994،دراسات الوحدة العربية مركز: بريوت
،د اإلنسانيةاعتبارات السياسية واألبعالتدخل الدويل بني اال،)عماد ( ـ جاد 34

.2000،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام:القاهرة 
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حتماالت املستقبل حترير عماد جاد  ،املشاركون مجال عبد االواقع و: اإلحتاد األوريب والشرق األوسط ،//ـ35
.]ن.ت.د[،ستراتيجية باألهرام مركز الدراسات السياسية واإل:القاهرة،براهيم حممود ، هناء عبيدأمحد إاجلواد ،

.2006الدوليةمكتبة الشروق :مصر،الطبعة األوىل،رؤية لعالقة إجيابية:الدين والدولة احلديثة،)حممد أمني (جرب ـ36
.].ن.ت.د[إلعالم األمريكية ، اوكالة :]ن.م.د[،موجز التاريخ األمريكي  ،و فيستفر )وود(جرايـ37
،جتماعية والنفس واألخالق يف ضوء اإلسالممفاهيم العلوم اال،)نور(اجلنديـ38

.].ن.ت.د[،دار الكتب: جلزائر ا
.1993، دار الفكر: القاهرة، النظام السياسي اإلسالمي و الفكر الليربايل،)حممود( اجلوهري ـ39
االطبعة الثالثة ،،مفاهيم وقضايا: السياسي جتماع علم اال،)عبد اهلادي (اجلوهريـ 40

.2002،اجلامعيةاملكتبة: إلسكندرية 
،ة العاملية اإلسالمية الثانية جدلية الغيب واالنسان و الطبيع،) حممد أبو القاسم ( حاج محد ـ41

.هـ1399،دار املسرية: أبو ظيب
،النظرية اإلسالمية يف الدولة مع املقارنة بنظرية الدولة يف الفقه الدستوري احلديث،)عبد املتعال( حازم ـ42

.1986، دار النهضة العربية: مصر 
.1972دار الطليعة :].ن.م.د[،التجربة التارخيية الفيتنامية ،)ياسني ( احلافظ ـ43
، املستقبل العريب" حقوق اإلنسان يف الوطن العريب "،)مجيل(حسنـ 44

.1994مركز الدراسات الوحدة العربية : بنان ل
سلسلة كتـب املسـتقبل   "دراسة يف الفكر واملمارسة:احلركات اإلسالمية والدميقراطية"وآخرون، ) جمدي ( محاد ـ 45

.2001العربية ،مركز دراسات الوحدة: بريوت ،الثانيةالطبعة ،14العريب
،الطبعة اخلامسة ،الوثائق السياسية للعهد النبوي و اخلالفة الراشدة،) حممد (محيد اهللا ـ46

.1995،دار النفائس:ريوتب
.].ن.ت.د،[شركة الشهاب للنشر والتوزيع: اجلزائر،جلزء األول،االعشرة املبشرون باجلنة ،)سيد(احلميليـ47
.1989،الشهاب: باتنة،الدميقراطية يف ضوء الشريعة اإلسالمية،)حممود(اخلالديـ48
.1991،مؤسسة اإلصراء للنشر و التوزيع: اجلزائر،الطبعة األوىل،قواعد مظام احلكم يف اإلسالم،//  ـ49
.هـ1350، املطبعة السلفية: لقاهرةا،السياسة الشرعية ،)عبد الوهاب( خالفـ50
ترمجة مصطفى عبـد  ،دراسة حتليلية:التنشئة السياسية ،) كينيث (و برويت )كارن (و داوسن )ريتشارد( داوسنـ51

.1990يونس ،،منشورات جامعة قار : تونسمد زاهد حممد بشري املغريب ،اهللا أبوالقاسم خشيم وحم
.].ن.ت.د[مؤسسة النهامة اجلامعية ، : مصر،دراسة مقارنة: اخلليفة توليه و عزله ،)صالح الدين(دبوسـ 52
.2008ات الوحدة العربية، مركز دراس:بريوت ،الطبعة األوىل،النظم اإلسالمية،)عبد العزيز (الدوريـ 53
،املدخل الكالسيكي واملسيحي امليكيـافيلي : املدين التفكري السياسي والنظرية السياسية واتمع ،)ستيفن (ديلوـ54

. 2008، مكتبة مدبويل: مصر ،ترمجة فريال حسن خليفة .،الطبعة األوىل والثاين و الثالثاجلزء األول
،فلسفاته و مناهجه من أفالطون إىل ماركوس:الفكر السياسي الغريب ،)حممد حممود( ربيع ـ55

.1994،مطبوعات جامعة الكويت :الكويت 
،ترمجة مسري كرم ،الطبعة الثانية ،املوسوعة الفلسفية،)ي(ويودين .) م(روزنتال ـ56
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.1985،دار الطليعة للطباعة والنشر:ريوت ب
،األسس والقضايا من منظور نقدي: السياسي علم اإلجتماع ،)أمحد سليمان(أبوزيدـ 57

.2006دار املعرفة اجلامعية، :مصر 
.1978، الطبع املستمر متيجة:اجلزائر ،الفرد و الدولة يف الشريعة اإلسالمية ، )الكرمي (زيدانـ 58
.1980،]ن.م.د[:بريوت الطيعة األوىل ،، القانون الدستوري و األنظمة السياسية، )أمحد(سرحانـ59
.1971، ،دار النهضة العربية: ].ن.م.د[الطبعة الثانيةمبادئ القانون الدويل ،)عبد العزيز(سرحانـ60
.1988، مكتبة رحاب: اجلزائر ،مواجهة اإلسالمر األساليب احلديثة يف دو،) صاحل سعد الدين( السيد ـ 61
سلطات الدولة بني الفكر الدستوري والفكر السياسي وفكر اجلماعات اإلسالمية دراسـة  ،)حممدحممد ( الشافعي ـ 62

.1999والتدريب والنشر ، مركز احملروسة للبحوث : مصرالطبعة األوىل ،،اجلزء الثاين،مقارنة
،مع الفكر السياسي احلديث و اهود األيدولوجي يف اجلزائر،)عبد اهللا( شريط ـ63

.].ن.ت.د[،املؤسسة الوطنية للكتاب:اجلزائر
،دراسة مقارنة:نظم احلكم و اإلدارة يف الدولة اإلسالمية ،)عمر حافظ( شريف ـ64

.1996، معهد الدراسات اإلسالمية: مصر 
،، ترمجة دكتور حممد عرب تاريخ الفكر السياسي،)جان جاك ( شوفالييهـ65

.1985،ة اجلامعية للنشر والتوزيعاملؤسس: بريوت 
الطبعة األوىل،.دراسة حتليلية:حلركة األصولية اإلسالمية يف العامل العريب ا،)رضوات أمحد مشسان (الشيباينـ66

.2005،مكتبة مدبويل: مصر 
.1995،معهد الدراسات اإلسالمية : مصر،فقه العبادات ،) عبد الفتاح حسيين( شيخ الـ67
،الطبعة األوىل ،العملية اإلنتخابية والدميقراطية  يف لبنان،)مسري( صبار و) رياض ( الصمد ـ68

.1978،ملؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع:لبنان
،الطبعة الرابعة ،تطبيق الشريعة اإلسالمية يف البالد العربية،)أبوطالب حسن( صويفـ69

.1995،دار النهضة العربية :مصر 
دراسـة حتليليـة للمرتكـزات    :التنمية السياسية يف البالد العربية واخليار اجلماهريي،)عامر رمضان(أبو ضاويةـ 70

.2002،دار الرواد: ليبياياسية ،الوظيفية للتنمية الس
،الطبعة األوىل ،أزمة الفكر  احلديث ومربرات احلل اإلسالمي ،)مدين( عباسي ـ 71

.1989،مكتبة رحاب:اجلزائر 
جلـزء األول ا،التحـديث الغريب فلسفة املشروع احلضاري بني اإلحياء اإلسالمي و، )أمحد حممد جاد(عبد الرزاقـ72

.1995،]ن.د.د[:].ن.م.د[.
،شخصيات ومذاهب:الفكر السياسي يف اإلسالم،)أشرف حممد جالل (أبو الفتوح و)حممد علي(عبد املعطيـ73

.1985،دار املعرفة اجلامعية:مصر 
سلسلة أطروحات الدكتوراه )"دراسة ميدانية (ثقافة الدميقراطية يف احلياة السياسية لقبائل اليمن " ،)مسري(العبديلـ74
.2007، وحدة العربية مركز دراسات ال: بريوت ، الطبعة األوىل ،62
،قبلفاق املستآدروس املاضي و:التجربة السياسية يف احلركة اإلسالمية املعاصرة ، )حممد فتحي (عثمانـ 75
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.].ن.ت.د[،دار املستقبل :اجلزائر 
.1996،الدار الكويتية: الكويت ،الطبعة الثانية ،الفكر اإلسالمي والتطور ،) حممد فتحي ( عثمان ـ 76
.].ن.ت.د[،دار الفكر للطباعة والنشر :]ن. م.د[نظام احلكم يف اإلسالم،)حممد عبد اهللا(العريب ـ 77
.1990،مرقم للنشر: ]ن. م.د[،اإلسالم السياسي، ) حممد سعيد( العشماويـ78
،املوسوعة السياسية" املشاركة السياسية" ،)مىن( حممود و)السيد(عليوةـ79

.2000اسية واإلستراتيجية ، مركز األهرام للديراسات السي:القاهرة 
،الطبعة الثانية ،بني العلمانية والسلطة الدينية : الدولة اإلسالمية ،)حممد (عمارة ـ80

.2007،دار الشروق: مصر
.2008دار الشروق  ،: مصر ،الطبعة السادسة،يف النظام السياس للدولة اإلسالمية،)حممد سليم(العواـ81
.].ن.ت.د[،الزيتونة: اجلزائر،السياسيةأوضاعنا اإلسالم و، )عبد القادر(عودةـ82
،القسم األولاألصول و التطور و األشخاص:اتمع الدويل ،)مربوك(غضبانـ83

.1994،ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر
،املستقبل العريب"  دراسة نقدية : حول اخليار الدميقراطي " ،وآخرون )برهان( غليون ـ 84

.1994،دراسات الوحدة العربيةمركز : لبنان 
، املستقبل العريب"احلريات العامة يف الدولة اإلسالمية"،)راشد (الغنوشيـ 85

.1992راسات الوحدة العربية، مركز د: بريوت
.1995،أطلس للنشر :جلزائر،النظم اإلسالمية :اجلزء األول .تاريخ النظم، )دليلة ( فركوسـ86
.1981،الدار اإلسالمية : بريوت،الطبعة الثانية،اإلسالم و منطق القوة،)حممد حسني(فضل اهللاـ87
.1984،دار البعث : قسنطينة ،احللول املستوردة وكيف جنت على أمتنا،).يوسف(القرضاوي ـ88
.]ن.ت.د[منشورات عويدات،: بريوت.ترمجة إلياس حنة إلياس السلطة السياسية .)جان وليام( البيار ـ89
املؤسسـة  :].ن.م.د[.حبث مقارن يف  األسس و املنطلقـات النظريـة  : الثورة و الدميقراطية ).علي حممد(الغاـ90
.1983معية للدراسات و النشر ،   اجلا
،الطبعة الثانية ،مقدمة يف نقد القانون الدستوري :دولة القانون ، ) ميشال(مايـ 91

.].ن.ت.د[ديوان املطبوعات اجلامعية ،: اجلزائر
.1999،الدار القومية العربية : ].ن.م.د[.اإلسالم والعوملة،)مد إبراهيمحم(مربوكـ 92
،،،الطبعة الرابعةمبادئ نظام احلكم يف اإلسالم مع املقارنة باملقارنة باملبادئ احلديثة،)عبد احلميد(متويلـ93

.1978، دار املعارف: مصر 
،الطبعة الثانية ،من أفالطون اىل حممد عبده:الفكر السياسي،)حورية توفيق(جماهد ـ 94

.1992،جنلومصريةمكتبة ال:صرم
،ل خليل أمحد خليتعريب ة األوىل ، الطبع،املثقفون و الدميقراطية،جمموعة من الباحثنيـ95

.1980،املؤسسة اجلامعية للنشر و التوزيع: بريوت 
.الطبعة األوىل .دراسة يف دور أخبار التلفزيون: التنشئة السياسية .حممد حسن ـ96

.1997للجامعات، دار النشر: مصر  
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.1970،دار الفتح:لبنان، مقارنات بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية، ) علي (املنصور ـ97
،طبعة األوىللا، أصول النظم السياسية املقارنة،)كمال(املنويف ـ98

.1987،ان للنشر والتوزيعشركة لربيع: الكويت
.1985،دراسات الوحدة العربيةمركز:بريوت ،املستقبل العريب"الثقافة السياسية و أزمة الدميقراطية " ،// ـ99

الطبعة األوىل كانون ،ران وتركيايموسوعة احلركات اإلسالمية يف الوطن العريب وإ،)أمحد( املوصللي ـ 100
searche bookwww.google.2004مركز دراسات الوحدة العربية : بريوت ، يناير/الثاين 

.1991الفكر دار: اجلزائر ،اخلامسةالطبعة،تأمالت ،) مالك ( بن نيب ـ101
.1987،دار الشهاب: جلزائر ،الشورى ال الدميقراطي،)عدنان رضا( النحوي ـ102
.1981،دار النهضة العربية : بريوت ، يف النظريات و النظم السياسية ،)حممد عبد العزيز(النصرـ103
رمجة عبد الوهاب ت، خر القرن العشرينوآالتحول الدميقراطي يف :املوجة الثالثة ،)صامويل( هانتينجنت ـ 104

.1993، دار سعاد الصباح: هرة القا، الطبعة األوىل ، علوب 
.1989،دار الصادقية للنشر: ائراجلز،دعاة ال قضاة ،) حسن (اهلضييب ـ 105
،ترمجة علي املقلد و آخرون،األولاجلزء،القانون الدستوري و املؤسسات السياسية، )أندريه( هوريو ـ106

.1977،نشر و التوزيع األهلية لل: بريوت 
.2004دار الشروق ، : مصر ، تعريب عادل املعلم،الطبعة الثانية، اإلسالم كبديل، )مراد(هوفمانـ107
األوىل، الطبعة،املستقبل العريب"الدميقراطية و حقوق اإلنسان يف الوطن العريب"،و آخرون)علي الدين( هاللـ108

.1983،مركز الدراسات الوحدة العربية: بريوت 
الطبعة الثانية،،املستقبل العريب"حبوث ومناقشة الندوة الفكرية : أزمة الدميقراطية يف الوطن العريب" ،//   ـ 109

.1987لعربية ، مركز دراسات الوحدة ا: بريوت 
قضايا االسـتمرار والتغيري،الطبعـة الثالثـة،    : ربية ، النظم السياسية الع)نيفني(و مسعد) علي الدين ( هالل ـ110
.2005لعربية ،إعداد مركز دراسات الوحدة ا:لبنان

.]ن.ت.د[عامل الكتب ، : ]ن.م.د[،النظم اإلسالمية األساسية،)مصطفى كمال( وصفي ـ111
.األوىلالطبعة ،الد الثاين،حبوث يف الفكر القومي العريب ، )حليم ( اليازجي ـ112

.1985،معهد اإلمناء العريب:]ن.م.د[
،حتليل لألزمة  وتفكيك للخطاب : لدميقراطية وحوار الثقافات ا، ) السيد(يسنيـ 113

.2007يئة املصرية العامة للكتاب ،اهلمكتبة األسرة : مصر 
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:قائمة االت والدوريات –ب 

:الة اإللكترونية"العوامل اخلارجية وتأثرياا يف التطور الدميقراطي يف الوطن العريب" )حسنني توفيق(إبراهيمـ 1
.2008لشهر آذار مارس 349العدد املستقبل العريب

مركز دراسات الوحدة : بريوت ، دراسة يف مقاالت احلداثني:العرب واحلداثة ،)عبد االله(بلغزيز ـ 2
2007أكتوبر خريف 16العدد العربية للعلوم السياسيةالة:االلكترونية الةقراءة لكرم احللوى ،.2007العربية،

"2003-1991اإلحتاد األوريب والوضع السياسي اجلديد يف الـوطن العـريب   "وآخرون،)برنارد(بوتيفو ـ 3
مركز : مصر،وفاء سعد الشربيين:حترير 2004يناير 15-14عمال الندوة املصرية الفرنسية احلادية عشر أ

.2005، البحوث والدراسات السياسية كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
حماولة يف فهم تعثر : ، حدود قوة الشارع يف التغيري السياسي وسبل تعزيز التحول الدميقراطي )بومدين( بوزيد ـ4

.2006جولية صيف 11العدد ،الة العربية للعلوم السياسية:الة اإللكترونية،التجربة الدميقراطية اجلزائرية 
.1993السنة ،1916العدد ،الفيصل " مفهوم الدميقراطية يف فكر مالك بن نيب"،)فوضيل( بومالة ـ 5
شبكة املعلومـات العربيـة   ،اإلشراف القضائي والرقابة الدولية على اإلنتخابات األحباث القانونية "،)حممد(اجلارحي ـ 6

/ east .eastlawas. com /igle /research /researchhowhttp://www (2005  .القانونيـة 
07/12.
،الطبعة األوىل ،املستقبالت العربية البديلة" التجربة الدميقراطية  يف اململكة املغربية"،)أمحد(جديرةـ7

.1968،دار املستقبل العريب : لقاهرة ا
لة ا:الة اإللكترونية "حال األمة العربية :البناء السياسي و الدميقراطي "،اجلمعية العربية للعلوم السياسية ـ8

.1992أبريل ،6و5العددان ،العربية للعلوم السياسة
،جملد10000موسوعة  املكتبة الشاملة " يف مدة اخلالفة يف اإلسالم "تاريخ اخللفاء،)إبن قيم( اجلوزية ـ 9

.2007إصدار ميديا للربجميات، : صر م
.1980سنة ال،39العدد،جملة مواقف" العلمانية و املسيحية"،)عزيز(و غوار)مطران( حدادـ10
الة :الة اإللكترونية ،"السياق الدويل لإلصالح السياسي يف الوطن العريب "، )صاحل بن حممد( اخلثالن ـ11

.2008صيف جويلية ،19العدد ،السياسيةالعربية للعلوم 
،3لعدد ا،ترمجات،" األوسطمعاداة العوملة يف الشرق "،و البنك الدويل )فرانك (وجريفيل ) باري(روبني -12

.2005مارس األوىلالسنة ،واإلستراتيجيةاملستقبلية املركز الدويل للدراساتا:القاهرةتعليق صالح عيسى
.1987فيفري ،339،العدد جملة العريب"ة العلمية والنفسيةالدميقراطية و القو"،)مجال( طيبة ـ 13
أفريل ، 8،العددجملة إسالمية املعرفة'' معامل نظرية عامة للدولة اإلسالمية :والسياسةالعقيدة'' ،)صايف( لؤي ـ 14

1997.
الة :  الةاإللكترونية اال العام واملواطنة ، : العالقة بني الدولة واتمع يف البالد العربية ،) أحممد (مالكي ـ 15

.2007جانفي  شتاء ،13، العدد العربية للعلوم السياسية 
الة :الة اإللكترونية الدميقراطية والرقابة الدولية على اإلنتخابات يف الدول العربية، )عرفةخدجية( حممد ـ 16

2008،ربيع أفريل 18العدد ،العربية للعلوم السياسية
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28، 1444العـدد  جملة احلوار املتمدن:الة اإللكترونية " التنشئة السياسة للشباب السوري "  ،)حازم(ارـ 17
.www. Nahar .69@hotmail.com2006:2املصدر 2006يناير 
الدميقراطية النخبوية أم : احلكم املركزي -الصراعات الكامنة يف الشرق األوسط"، )حافظ( أبو سعدةـ 18

.2007أفريل 14العدد الة العربية للعلوم السياسية  :الة اإللكترونية"دميقراطية اجلماهري ؟
الة العربية:الة اإللكترونية"عناصر إستراتيجية معاصرة للتسامح:األمن اإلنساين " )حممد السيد( سعيدـ19

.2006جويلية صيف ،11العدد ،للعلوم السياسية 
،العربية للعلوم السياسيةالة :الة اإللكترونية "اإلنتخابات الربملانية املصرية يف امليزان " ،)سعيد( شحاتةـ 20

2008ربيع ألفريل ،18العدد 
، الغـدد  جملة إسالمية املعرفـة " حبوث و دراسات حول النظام املعريف يف القرآن الكرمي"،)حممد( عبد الراشدان ـ21
.1997خريف ،لفكر اإلسالمياملعهد العايل ل: ماليزيا ،10
"الدين والدولة لدى برهان غليون و مسري أمنيجدل السياسة و الثقافة ونظريات "،)قبس جواد(العزوايـ 22

.التجديد
دراسة :العريب يف القرن احلادي والعشرينالتحديات اليت تواجه الوطن " ،)حسن محدان (العليكم ـ 23

2008صيف جويلية 19العدد الة العربية للعلوم السياسية:الة اإللكترونية،"إستشرافية
.1995شتاء ، قراءات سياسية" نظريات الدولة اإلسالمية و الواقع املعاصر ".)سهى(الفاروقي-24
لة العربية للعلوم ا:الة اإللكترونية "هل للدميقراطية مستقبل يف دول اخلليج " ) .عدنان حممد ( اهلياجنةـ 25

.2007جويلية صيف 15العدد السياسية 
أوراق الدميقراطيـة :جمموعة دراسـات " التاريخ واملرتكزات... لدميقراطية األمريكية ا"ية ،وزارة اخلارجية األمريكـ 26

.2005ألعلى للثقافة،مكتبة األسرة ،الس ا: مصرترمجة حسن عبدربه املصري ،:سلسلة الفكر،
تعليق عمرو ،1العدد ترمجات " هل الشرق مستعد للدميقراطية "،)دانيال(برومربج و) مارتن(ووكر -27

.2005وىل يناير األالسنة . واإلستراتيجيةةاملركز الدويل للدراسات املستقبلي: القاهرة،الشوبكي
الة"حتليلية نقديةقراءة : ت الغربية بني األصولية والفوبياتنميط اإلسالم يف التصورا" ،)طاللأمين(وسفيـ 28

.2008ربيع، أفريل 8العدد العربية للعلوم السياسية
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:سائل اجلامعية قائمة الر-ج 

" إستراتيجية بناء املؤسسات السياسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بني التقليدية واحلداثـة  "،)أمحد علي (احلدادـ1
.)1991،جامعة القاهرة ،والعلوم السياسيةاالقتصادكلية ،يف العلوم السياسية رسالة دكتوراه(
–2001تأثري العوامل اخلارجية على اإلصالح السياسي يف النظم السياسية العربيـة  "، )عبد العظيم حممود (حنفيـ2

جامعـة  ،والعلوم السياسيةاالقتصادكلية ،قسم العلوم السياسية ،يف العلوم السياسيةالفلسفة رسالة دكتوراه("  2004
.)2007،القاهرة

("دراسة ميدانية لعينة من معلمي التعليم األساسـي  :الثقافة السياسية للمعلم املصري " ) .عبد السالم علي ( نويرـ 3
كلية اإلقتصاد والعلـوم السياسـية جامعـة القـاهرة     ،قسم العلوم السياسية،العلوم السياسية  الفلسفة يفرسالة دكتوراه

،1998.(
" دور املنظمات الغري احلكومية يف التنمية يف  السياسية ،دراسة حالة املنظمات الدفاعية االردنية"،)ياسر(عبد الرمحانـ4
.)2007،كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة،قسم العلوم السياسية، رسالة دكتوراه(
دراسـة مقارنـة   :يف الفكر السياسي اإلمريكـي ، القضايا االسالمية املعاصرة)مصطفى حممد حسنني (عبد الرزاق ـ5

قسم البحوث والدراسات السياسية ،معهد البحوث والدراسات ،رسالة ماجستري(إلعمال برنارد لويس وجون إسبوزيتو ،
.)العربية ،جامعة الدول العربية 

رسالة دكتـوراه (" دراسة مقارنة لقطر والكويت والبحرين: نظام احلكم يف دول اخلليج " ،)يوسف حممد(عبيدانـ6
.)1982،جامعة القاهرة ،كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية،اجلزء الثاين،

دراسة حالة :2005–1991، التنشئة السياسية يف دولة الكويت خالل الفترة من )سعيد حممد ظافر( العجمي ـ7
امعـة القـاهرة   ج،كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية،قسم العلوم السياسية ،رسالة ماجستري(املؤسسة اإلعالمية الكويتية  

،2007(.
دراسة ميدانية لعينة من طلبـة اجلامعـة   : املشاركة السياسية للشباب األردين "،)قوطنيعبد الباسط عبد اهللا(العزام ـ8

، جامعـة عـني   قسم البحوث والدراسات اإلجتماعية  ،معهد البحوث والدراسات العربيةرسالة  الدكتوراه("األردنية ، 
.)2007،مصر،الشمس
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III-املراجع باللغة األجنبية قائمة:
1-Batara(Samuel ):Globalization www.google  searche book .com.
2- Beito(David.),Gordon(Petrr),Tabarrok(Alexander) :choice, community and
civil society–the voluntary city.2004.www.google searche book.com
3 ــ Chambers(Simone), Kymlika(will):Alernative Conceptions of civil ـ
society Published by Princeton university press ,2002 . www.google .com 4-
Chenal (Alain ) « La démocratie dans le monde Arab: un horizon lointain? »
Relation internatinales et chabegines.
ـ 5 Chergueau ( Pascal) « Le nouveau des ordres international » Politique ـ
étrangier N°12 Dec 1997.
6-Chull shin(  Doh) " on the third wave of democratization " world Politics a
47 ,October 1949.
7-Ghozali ( Nasser Eddine ) : cours de systèmes politiques comparés : les
systèmes libéraux .ALGER : O.P.U ، 1983 .
ـ 8 ـ Gideon (Baker): Civil Society and Democracy theory :Alternative voice ,
www.google  searche book .com
ــ9 Hani ـ ( Ramadan ):L’islame et la dérive de l’occident .Paris : Edition
Maison d’Ennour 2001.
10 -Herbert( David) , Religion and civil society : Rethinking  public religion
in the contemporary world , published by Ashgate  Publishing ,LTD, 2003 .
www.google .com serche book.
Huntington(Samuel)" the clash of civilization"foreign affairs ـ11 vol.2 a3.
12-kaviraj (Sudipta) and khilnani (Sunil) :Civil Society : History and
Possibilities www.google  searche book .com
13-Leckerc( Yves): La Démocratie :Gul de sac.Algerie: media plus, 1994
14-Nakamira ( Mitsuo ). Siddique( Sharon). Bajunid( Omar Farouk) : Islam
&civil society in southeast Asia . conference publication : international
government  publication ,English.Singapore : institute  of southeast Asian
studies ,2001. www.google search book .
15-Rupert(Taylor ): Greating a better world  :Interpreting global civil society
.the challenge of equal citizenship. 2004 ,www.google  searche book .com
16- Steunebrink( Genit )and Van des zeueerde( Vert)  :civil society ,religion
and the nation : modernization in intercultural  context : Russia ,Japan ,Turkey
.Edition :S.I.P studies in international philosophy . www.google  searche
book .com .
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VI- وصالت األنترنت :
 -http://www .Saudia shairs.net
-http://www .scribd.com /doc/7227192
-  http://www. arabicountries.com
- http://www . mmaa.gov. Arabic
- http://www.almostafa .com
- http://www . usinfo .state.gov/Arabic
- http://www. Awu –dam .org
- http://www. 4shared.com
- http://www.google.search science
- http://www.hewaraat.com/forum/archive/index.php/
-http://www.taqrir .org /show article.com
- http:// www. Lse . ac. Uk / library
-http://www.bL.uk
-http://www.abawba.com
-http://www.democrats.org
-http://www.democratie .senaat.be
-http://www. Shiaweb.org
- http://www. Democratieactive.org /communaute/ rdc//dbg/ presentation
-http://www.asharqalawsat.com/ deta
-http://www.alarabicebook.com /items
-http://www. Arabic. Giga-byte. com
-http://www. Caus .org .ib/ home/ index. php
http://www. Elkaber. Com
- http://www. Echoroukonline.com
-http://www.Rand.org  / objective analysis

.  east .eastlawas. com /igle /research /researchhowhttp://www-
- www. Nahar .69@hotmail.com
- www.global.com serche book
plicy.org./NGOS/analysis/ana100HTM  11/08/2004
- http//www.hewarat.com/forum/archive/index.php/
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&q=dimocracy+assistance+dialougue
&btn.TESEV PAPER:DEMOCRACY ASSISTANCE DIALOGU
- http://ar.emhrn.net/358
- http://www.nato.int/med-dial/index-ar.html
 - www.scribd.com  : O8. 12. 2008
- www.taqrir.org /showarticle.cfm501http://
- http://www.state.gov/p/rls24795
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هرســـالف
ةـجـالصفوع               ــــاملوض

1قدمة م
18.............................................................................مضمون الدميقراطية :الباب األول

21.............................................................التطور التارخيي للدميقراطية : الفصل األول 
24............................................. ).اليوناين والروماين (العصور القدمية : املبحث األول 
29..................................................................العصور الوسطى : املبحث الثاين 

33.........................................................العصر احلديث واملعاصر : املبحث الثالث 
39.......................................................................مفهوم الدميقراطية :ثاين الفصل ال

41..........................................................حقيقة وجوهر الدميقراطية: املبحث األول 
44.......................................................عند الغرب مفهوم الدميقراطية :املبحث الثاين 

55.............................................مفهوم الدميقراطية يف الفكر اإلسالمي :املبحث الثالث 
67.......................................................................أسس الدميقراطية : الفصل الثالث 

69.............................................................................العلمانية :املبحث األول
86..............................................................................السيادة :املبحث الثاين

93.............................................................الشعب مصدر السلطة : املبحث الثالث
105.................................................املؤسسايت يف الدميقراطية الغربية "البناء "الصرح : الباب الثاين 

107................................................................................الدستور :ول الفصل األ
109...................................................................تدوين الدستور :املبحث األول 
119...................................................................مصادر الدستور :املبحث الثاين 
124...................................................................مسائل الدستور :املبحث الثالث

131....................................................................الفصل بني السلطات :الفصل الثاين 
134..........................................السلطة التشريعية وتقنني الفقه اإلسالمي :املبحث األول 
148...................................................................السلطة التنفيذية :املبحث الثاين 

154..................................................................السلطة القضائية :املبحث الثالث 
164.............................................................التعددية السياسية واحلزبية :الفصل الثالث 
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امللـــخــص 

امللخص بالعربية 

يف إطار العوملة وسعي الواليات املتحدة األمريكية لنشر الدميقراطية يف خمتلف دول العـامل أثـار ذلـك    
خالفات فكرية حادة بني األوساط الثقافية العربية واإلسالمية، من حيث مدى إمكانية إعتماد الدميقراطية الليرباليـة  

نية إتسـاع الدولـة   مدى إمكاحاول من خالل هذا االطروحة التعرف على،وسن؟ت اإلسالميةالعلمانية يف اتمعا
:وعليه طرحنا االشكالية التالية .حتواء وقبول الفكر العلماين اإلسالمية اىل ا

عوملة الدميقراطية وإشكالية العلمانية يف الفكر السياسي االسالمي 
The compatibility of Islam to liberal Democracy

وقد  نشأت العلمانية يف أوربا .إن من أبرز القيم اليت تقوم عليها الدميقراطية الليربالية الغربية هي العلمانية 
،لتحقيق أهداف سياسية سامية ،وأبرز هذه األهداف هي حترير الشعوب األوربية من سيطرة  الكنيسة ،حيث سيطر 

وهكذا بفضل حركة التنوير مت حتويل السلطة السياسية مـن البـابوات اىل   .البابوات وأستعبدوا الشعوب وقهروهم
،لكن العلمانية كمفهوم سياسي مل تكن يف يوم من ) الزمنية(الشعوب ،وحتويلها من الصبغة الدينية اىل الصبغة املدنية 

واألخالقي يف اتمع، فقد ضاق األيام ضد الدين ، بل إن ألباء املؤسسني للدولة الغربية يعترفون بدور البعد الديين 
.. الناس بانفسهم فالبد هلم من إميان وهنا يفضلون الديانة املسيحية عن غريها من األديان 

تسعت الدولة اإلسالمية للفكر العلماين واعترفت مبدنية النظام السياسي اإلسـالمي ،وأن السياسـة   اوإن 
لعامة اليت ختضع للشورى ،فان املنظور اإلسـالمي للعلمانيـة   بصفة عامة ليست أصل من الدين وأا من األمور  ا

وأن . خيتلف عن املنظور الغريب من حيث أنه جيب أن يكون هناك إطار إسالمي تعمل يف ضله الدولـة اإلسـالمية   
اإلطار ولن تكون ،ألن هذا اإلعتقاد خيتلف مجلة وتفصيال مع .الدولة اإلسالمية مل تكن يف يوم من األيام دولة دينية 

.اإلسالمي العام 
أن اإلعتقاد اخلاطئ واملتمثل يف تصور عداء العلمانية للدين،أو رفض الدين للعلمانية ،قد خلق شرخ كبري 

رغـم أن  .يف األوساط السياسية و اإلجتماعية  يف اتمعات االعربية واإلسالمية مما عاق مسرية التقدم وإلزدهـار  
وقد أدرك كال الطرفني هذه احلقيقة مماساعد علـى  .واحدة ،وهي حترير الشعوب أهداف التيار اإلسالمي والعلماين
.توجيه اجلهود حنو اهلدف املنشود 
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Abstract
Within the frame of globalization, the United States of America is

seeking to spread the democracy in the different countries of the world
however, this had arouse serious intellectual dispute between the Arab
and Islamic cultural circles regarding the possibility to depend upon the
liberal democracy in Islamic societies, therefore, we will attempt through
this article to identify the extent to extend the Islamic state in order to
include this thinking.

Among the salient values of Western liberal democracy, the
scularism state had been founded in Europe in order to achieve superior
political goals such as; the liberation of European people from the
domination of the church, as the pope had dominated the people and they
had coerced than due to the enlightenment with the transfer of political
influence from the popes to the people and from the religious context to
the civil context and that represent the political conception of scularism
which is not against the religion as the founders Western State admit the
role of religious and moral dimension in the society as people request to
have faith and they prefer Christianity than the other religion.

The scularism state had expended and had admitted that the Islamic
political system in civilized and that politics that not originate from
religion as they are subject to consultation as the Islamic perspective of
scularism is different from the Western Perspective and which would
require an Islamic frame for the State however, the Islamic state had not
been a religious state as this believe is very different from the general
Islamic frame.

The wrong believe from the western scientists about religion had
caused a crack in the political and social circles in the Islamic and Arabic
societies and which had impeded the progress in spite of the goals of
Islamic current and which is the liberation of people as both sides had
recognized this fact and had assisted in the orientation of efforts towards
the requested goals.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy

	(2) مجدي زايد : الثقافة السياسية في عالم متغير (القاهرة : دارالعلم الحديث ، 2004) ، ص
	الخاتمة
	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
	الباب الثالث
	-- أنظر محمد محمود ربيع ، الفكر السياسي الغربي :فلسفاته و مناهجه من أفلاطون إلى ماركوس
	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
	الملـــخــص1



