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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

نبينا حممد  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، احلمد هلل رب العاملني 
  :وعلى آله وصحبه أمجعني

 أما بعد : 

هلا واليت متلك زمام القوة قد خدع هبا كثريون بسبب تبين القوى العاملية فإن الدميقراطية 
 .يمنة على وسائل اإلعالم العامليةوهلا ه ،السياسية والعسكرية

وكل  ،وقد تكلم ابلدميقراطية ودعا إليها كثري من الناس على اختالف مشارهبم وأفكارهم
 له ما يربر دعوته. 

ها بل إن الفتنة هبا قد طالت بعض اإلسالميني، فراحوا يروجون هلا ويدعون لتطبيق
 .عم أهنا من صميم اإلسالمويعلنون بكل وضوح وجالء أهنم معها، حىت بلغ األمر ببعضهم أن ز 

 وهم أصناف شىت :

 من جند يف كتاابهتم كلمات مثل:  ، هم بعض املنتسبني إىل العلم والدعوةبين فمن
، وأشباه ذلك من  ، األمة مصدر السلطات السيادة لألمة ، دميقراطية اإلسالم

مع الكفار  ر اإلحلادية اليت وفدت إىل بالد املسلمنياملصطلحات الدخيلة ذات اجلذو 
 املتغلبني على داير اإلسالم. 
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حلداثة  –وهؤالء قد وجدوا أنفسهم مدفوعني للكالم يف هذه األمور، اليت مل يتمكنوا 
، وأتولوا يف أن يدركوا ما فيها من الكفر والضالل، فاقرتبوا منها وقالوا هبا –عهدهم هبا 

 سبيل ذلك النصوص واألحداث التارخيية لتوافق هذه املصطلحات. 

  ومن املتكلمني ابلدميقراطية أو الداعني إليها، قوم مجعوا بني حسن النية وسطحية
بدافع  –التفكري، فظنوا أن النظام الدميقراطي حيقق اخلري والعدل، فأرادوا أن يبينوا للناس 

من  أن اإلسالم قد سبق الدميقراطية أبربعة عشر قرنا  –ى الدين حسن النية أو الغرية عل
   .الزمان، وأن الدميقراطية قد جاء هبا اإلسالم

  لشعارات الرباقة املعلنة مثل حق الناس يف اختيار حكامهم، وحقهم ابومنهم من خدع
، وانطلت عليهم اخلدع القائلة  يف مساءلتهم، وحريتهم يف التعبري عن آرائهم، وغري ذلك

أبن معارضة الدميقراطية تعين املوافقة على تضييع احلقوق وإهدار كرامة اإلنسان، وأتييد 
 اجلور والطغيان. 

  العمل على إرجاع األمة إىل النظام اإلسالمي حيتاج إىل جهود كبرية أن ومنهم دعاة رأوا
طية لعلهم من خالل احلرية املتاحة أن وتضحيات جسام، فآثروا السالمة وندوا ابلدميقرا

 يتمكنوا من إقامة النظام اإلسالمي. 
  من يدعو إىل الدميقراطية وهو على علم هبا وأبصوهلا  – وهم األشد خطراا  –ومنهم

املفكرين و  هلا على النظام السياسي يف اإلسالم، وهذه الطبقة فيها كثري من الكتاب إيثاراا 
 . واألدابء والصحفيني 

 
مبعزل عن احلديث عن لن يكون حلرية السياسة ديث عن اوأنبه إىل أمر مهم ، وهو أن احل   

 قراطي.الدميمن صميم النظام حيث إن هذه احلرية تعد  ، قراطيالنظام الدمي
 

احلرية السياسة يف النظام هم من موضوعات الدميقراطية وهو "موقد رغبت الكتابة يف موضوع 
ملا هلذا املوضوع من  ؛ قراطيعن األصل الذي هو النظام الدمي اا فرعالذي يعد قراطي" الدمي

 األمهية البالغة، وعزمت على دراسته دراسة نقدية أعتمد فيها على نصوص الوحيني.    
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 أمهية املوضوع وأسباب اختياره :

 

 .ت جدالا وتبايناا يف وجهات النظركون املفهوم من املفاهيم املعاصرة واليت أحدث  -1 
 .ا ، وأتثريها على الواقع املعاصرأمهية توضيح املصطلحات وبيان ما يشكل منه -2 
 بيان ما يرتتب على املفهوم من آاثر على حياة الفرد واجلماعة . -3 
 اإلسالم . تعاليم ضرورة نقد املفاهيم احلديثة على ضوء  -4 
 

 : أهداف املوضوع
 

ذات الصلة واملفاهيم  يف النظام الدميقراطيتوضيح املقصود من مفهوم احلرية السياسية . 1
 . ابملفهوم

 .كر ما يرتتب على املفهوم من آاثرذ . 2
 . هأحكامبيان تعارضه مع و اإلسالم تعاليم نقد املفهوم على ضوء . 3

 

 الدراسات السابقة:
 : ما يلي  أقرهبامن وضوع حبثي وجدت أن مقاربة ملعن دراسات سابقة  البحثمن خالل 

  هـ 1403الطبعة الثانية  –السياسية يف اإلسالم ، د. أمحد شوقي الفنجرياحلرية- 
 م دار القلم الكويت .1983
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  الفرق بني حبثي وهذه الدراسة :

مفهوم بني سأمفهوم احلرية السياسية يف اإلسالم ، و كتابة عن   حتدث املؤلف يف .1
 احلرية السياسية يف النظام الدميقراطي . 

 

مفهوم احلرية من خالل دراسة أتصيلية رجع يف بيان املفهوم إىل نصوص  املؤلفتناول  .2
من الكتاب والسنة ، بينما يف دراسيت سيكون بيان مفهوم احلرية السياسية من نحية 

 نقدية .
 
 دراسة مقارنة " يف  ي احلرية السياسية يف النظام الدستوري املعاصر والفقه اإلسالم"

األصول النظرية وآليات املمارسة مع التطبيق على الوضع يف اجلزائر ، رسالة مقدمة لنيل 
 .pdf، علي قريشي ، نسخة الكرتونية  شهادة دكتوراه الدولة يف القانون

 
 الفرق بني حبثي وهذه الدراسة :

 

الليربايل النظام و  اإلسالميف بشكل عام السياسية مفهوم احلرية بيان يف  توسع الباحث .1
 .بشكل خاصية يف النظام الدميقراطي ، وسأذكر مفهوم احلرية السياسواالشرتاكي 

 

ذكر الباحث منوذج تطبيقي ملفهوم احلرية السياسية يف دولة اجلزائر ، وسأذكر مفهوم  .2
 احلرية السياسية من الناحية النظرية يف النظام الدميقراطي . 
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  : منهج البحث

  
 : هي، و ناهج د من املعد والذي يتضمناملنهج التكاملي تقتضي طبيعة البحث استخدام 

 

املنهج الوصفي : يف عرض ووصف مفهوم )احلرية السياسية يف النظام   -1
 الدميقراطي( اللغوي واالصطالحي.

 

املنهج النقدي : يف نقد مفهوم )احلرية السياسية يف النظام الدميقراطي( ، وبيان   -2
 اإلسالم منه.موقف 

 
 :للبحث يتمثل يف املنهج الفين 

 

 كتابة اآلايت وفق الرسم العثماين وعزوها إىل سورها مع ذكر رقم اآلية .  .1
إن مل تكن من  –ختريج األحاديث النبوية وبيان ما ذكره أهل احلديث يف درجتها  .2

 . -أحاديث  الصحيحني 
وأئمة السلف  ، رضوان هللا عليهماملشهورين من الصحابة واستثنيت ، الرتمجة لألعالم  .3

 مل أترجم لألعالم املعاصرين . كذلك ،  الذين شهرهتم تغين عن الرتمجة هلم 
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 احلرية السياسة يف النظام الدميقراطيمفهوم 

 دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم

 
 تقسيمات البحث:

 

 وفهارس.، وخامتة ، ومخسة مباحث ، يشتمل البحث على مقدمة 
 
 وفيها: املقدمة : 

 

 وأسباب اختياره.، أمهية املوضوع  -
 أهداف املوضوع. -
 الدراسات السابقة. -
 منهج البحث. -
 .تقسيمات البحث -

 
 

 دالالت مفهوم احلرية السياسية يف النظام الدميقراطي. املبحث األول : 
 النظام الدميقراطي وتطوره.يف : نشأة مفهوم احلرية السياسية  املبحث الثاين 
 املصطلحات ذات الصلة مبفهوم احلرية السياسية يف النظام الدميقراطي. املبحث الثالث : 
  احلرية السياسية يف النظام الدميقراطيآاثر مفهوم : املبحث الرابع. 
  نقد مفهوم احلرية السياسية يف النظام الدميقراطي: املبحث اخلامس. 
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  فيها : أهم النتائج والتوصيات.و ، اخلامتة 
 

  وتشمل:، الفهارس 
 فهرس اآلايت. -
 فهرس األحاديث. -
 فهرس األعالم. -
 فهرس املراجع واملصادر. -
  فهرس املوضوعات. -
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 شكر وتقدير

 
، فأسدى  بعد شكر هللا تعاىل الشكر موصول لكل من اطلع على هذا البحث

ت قلم كليل ، سيما وكاتبة هذا البحث ذا إيلَّ نصحاا وسدد خلالا وسرت عيباا 
 قليل.ووفاض من العلم 

 
وعلى آله وصحبه  ، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، احلمد هلل رب العاملني و 

 أمجعني .
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 املبحث األول: دالالت مفهوم احلرية السياسية يف النظام الدميقراطي.

 
 احلرية يف اللغة :

 

كل   احلرية تطلق ويراد هبا مقابل العبودية، وهي يف أصلها اللغوي تعين األفضل واألكمل من
"حر حير إذا صار حراا ، واالسم حرية ، وحرره  (2)، ورد يف لسان العرب البن منظور(1)شيء

 أعتقه". 
 وحترير الولد : أن يفرده لطاعة هللا عز وجل ، وخدمة املسجد .
 واحلر من الناس أخيارهم وأفاضلهم ، وأحرار العرب : أشرافهم .

 .(3)الكرمية، وسحابة حر ة: بكر، كثرية املطر: الفعل احلسن، واحلرة من النساء:  واحلر  
 

: والثاين ، : فاألول: ما خالف العبودية : "احلاء والراء يف املضاعف له أصالن(4)وقال ابن فارس
 (5)خالف الربد.

 
  

                                                           

 (.1/264انظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس: ) -1
، اإلمام اللغوي احلجة، ولد مبصر وقيل : )يف طرابلس الغرب( سنة  ابن منظور : حممد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل ، صاحب )لسان العرب( -2

 ( .7/108هـ . األعالم للزركلي )711هـ ، ترك خبطه حنو مخسمائة جملد ، تويف سنة 630
 بكر الرازي ( خمتار الصحاح ، حممد بن أيب4/177لسان العرب ، حممد بن مكرم بن منظور املصري ، دار صادر ، بريوت ، الطبعة األوىل ص ) -3

 ( مادة  "حرر".1/603م ، ص )1995-هـ 1415بريوت  –حتقيق : حممود خاطر ، مكتبة لبنان نشرون 
أو  390ابن فارس : أمحد بن فارس بن زكراي ، اإلمام العالمة اللغوي أبو احلسني اهلمداين املالكي ، مصنف كتاب اجململ يف اللغة . تويف سنة  -4

( . شذرات الذهب يف 400 /15هـ . )1419، للحافظ ابن كثري الدمشقي ، حتقيق : د. عبدهللا الرتكي ، طبعة دار هجر ، . البداية والنهاية 395
النشر أخبار من ذهب . عبداحلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي . حتقيق عبدالقادر األرنؤوط ، حممود األرنؤوط ، الناشر دار بن كثري سنة 

 (. 3/132مشق ). مكان النشر د1406
 -هـ 1423معجم مقاييس اللغة ، أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكراي ، حتقيق وضبط ، عبدالسالم حممد هارون ، طبعة احتاد الكتاب العرب  -5

 (.7-2/6م . مادة ) ح ر ر ( )2002
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جعل  : "احلر خالف العبد، يقال: حر بني احلرورية واحلرورة... والتحرير(1)ويقول الراغب األصفهاين
 .(2)وحر الوجه مامل تسرتقه احلاجةطلقهم وأعتقهم عن أسر احلبس ، : أاإلنسان حراا ، وحررت القوم

 

 .  من احلرية ما خالف العبودية ملفهوم احلرية السياسية هو املعىن القائل أبن املقصودوأقرب هذه املعاين 
 

 احلرية يف االصطالح :
 

يف االصطالح الشرعي مل ترد كلمة احلرية يف القرآن الكرمي وال يف السنة وإمنا وردت مشتقاهتا 
﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يـَْقُتَل ُمْؤِمناا ِإالَّ َخطَئاا َوَمن قـََتَل ومرادفاهتا، مثل: كلمة )حترير( يف قوله تعاىل: 

ُقوْا فَِإن َكاَن ِمن قـَْوٍم َعُدوٍ  لَُّكْم َوُهَو ُمْؤِمناا َخطَئاا فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمنَ  ٍة َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلِه ِإالَّ َأن َيصَّدَّ
نَـُهْم مِ يثَاٌق َفِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإىَل  َنُكْم َوبـَيـْ ُر َرقـََبٍة  أَْهِلِه َوحَتْرِيْمْؤِمٌن فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِإن َكاَن ِمن قـَْوٍم بـَيـْ

ُ َعِليماا َحِكيماا﴾ ْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتَـَتاِبَعنْيِ تـَْوبَةا مِ َن اّللِ  وََكاَن اّلل   .(3)مُّْؤِمَنةا َفَمن ملَّْ َيَِ
 

املقصود ابلتحرير يف اآلية اعتاق الرقبة من العبودية ، ذكر ابن كثري رمحه هللا يف تفسري قوله تعاىل: 
ِمناا َخطَئاا فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلِه﴾ هذان واجبان يف قتل اخلطأ، ﴿َوَمن قـََتَل ُمؤْ 

أحدمها الكفارة ؛ ملا ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة 
 .(4)فال جتزئ الكافرة

 
َها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقتـَْلى احْلُرُّ اِبحْلُرِ  َواْلَعْبُد اَي أَيُـّ وكذلك )احلر( يف اآلية: ﴿

اٍن َذِلَك خَتِْفيٌف اِبْلَعْبِد َواألُنَثى اِبألُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَات َِباٌع اِبْلَمْعُروِف َوأََداء إِلَْيِه ِبِِْحسَ 

                                                           
أهل  الراغب األصفهاين : احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم األصفهاين )أو األصبهاين( املعروف ابلراغب أديب من احلكماء العلماء ، من -1

( 5/255هـ . األعالم للزركلي )502)أصبهان( سكن بغداد ، واشتهر ، من كتبه املفردات يف غريب القرآن ، وحل متشاهبات القرآن . تويف سنة 
 (.  18/120سري أعالم النبالء )

 مفردات ألفاظ القرآن ، احلسني بن حممد بن املفضل املعروف ابلراغب األصفهاين أبو القاسم ، حتقيق حممد السيد كيالين ، طبعة احلليب ، -2
(1/218.) 
 .92سورة النساء آية  -3
، سورة النساء اآليتان 374ري، حتقيق سامي بن حممد السالمة، اجلزء الثاين ص تفسري القران العظيم للحافظ أيب الفداء إمساعيل بن عمر ابن كث -4

 م .1999 -هـ 1420(، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية 92-93)
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واملقصود ابحلر هنا من مل َير عليه  ،(1) ﴾ُكْم َوَرمْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيمٌ مِ ن رَّب ِ 
 .الرق

 

ِإنََّك ِمينِ   و )حمرراا( يف قوله تعاىل: ﴿ِإْذ قَاَلِت اْمرَأَُة ِعْمرَاَن َربِ  ِإين ِ َنَذْرُت َلَك َما يف َبْطيِن حُمَرَّراا فـَتَـَقبَّلْ 
وذكر القرطيب يف  ،(3)أي: خالصاا مفرغاا للعبادة، وخلدمة بيت املقدس، (2)أَنَت السَِّميُع اْلَعِليُم﴾

تفسريها: عتيقاا خالصاا هلل تعاىل ، خادماا للكنيسة حبيساا عليها ، وكان ذلك جائزاا يف شريعتهم ، 
 .(4) وكان على أوالدهم أن يطيعوهم

 

، َعِن النَّيبِ  َصلَّى َأيب ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه ويف السنة النبوية أحاديث تدور حول هذا املعىن ومنها: َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َها ِإْرابا ِمْنُه ِمَن النَّار"َمْن : "اّللَّ ُ ِبُكلِ  ِإْرٍب ِمنـْ أَْعَتَق َرقـََبةا ُمْؤِمَنةا أَْعَتَق اّللَّ

(5). 
 

ُلُغ ََثََن   :عن ابن عمر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا ا لَُه يف َعْبٍد َفَكاَن لَُه َماٌل يـَبـْ "َمْن أَْعَتَق ِشرْكا
اْلَعْدِل َفَأْعَطى ُشرََكاَءُه ِحَصَصُهْم َوَعَتَق َعَلْيِه اْلَعْبُد َوِإالَّ فـََقْد َعَتَق ِمْنُه َما  اْلَعْبِد قـُوِ َم َعَلْيِه ِقيَمةَ 

 .(6)َعَتَق"
 

يـَْلِميِ  وَعِن  َنا ، قَالَ اْلَغرِيِف الدَّ ْعَتُه ِمْن َرُسوِل َواثَِلَة ْبَن اأْلَْسَقِع اللَّْيِثيَّ  : أَتـَيـْ ثـَْنا َحِديثاا مسَِ ، فقلنا : َحدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َصاِحٍب لََنا َقْد َأْوَجَب ، فـََقال: : اّللَِّ َصلَّى اّللَّ َنا النَّيبَّ َصلَّى اّللَّ  أَتـَيـْ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبُكلِ  ُعْضٍو ِمْنُه ُعْضواا ِمْنُه ِمَن النَّار" " أَْعِتُقوا َعْنُه ، يـُْعِتْق اّللَّ
(7). 

  

                                                           
 (.178سورة البقرة آية ) -1
 (.35سورة آل عمران آية ) -2
 (.35ة آل عمران اآلية )، سور  33تفسري القران العظيم للحافظ ابن كثري ، اجلزء الثاين  ص -3

املصرية ، ( ، دار الكتب 35، سورة آل عمران اآلية )66، اجلزء الرابع ص  حممد بن أمحد األنصاري القرطيباجلامع ألحكام القرآن أليب عبدهللا  -4
 م .1935هـ _1353الطبعة الثانية 

 (.2783صحيح مسلم ، كتاب العتق ، ابب فضل العتق ، حديث رقم ) -5
 (.1501صحيح مسلم / كتاب العتق حديث ) -6
إنه جمهول  ( ، قال األلباين : قلت وابن عالثة فيه صعف والغريف الذي اسقطه هو علة هذا احلديث ف15685مسند اإلمام أمحد حديث رقم ) -7

نصر الدين كما قال ابن حزم ومل يروي عنه غري ابراهيم ابن ايب عبله ومل يوثقه غري ابن حبان ، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل حممد 
 (.7/339ه )1405بريوت  –األلباين ، املكتب اإلسالمي 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1536
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1536
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8115
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8115
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=911&idto=911&bk_no=48&ID=331
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=911&idto=911&bk_no=48&ID=331
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مساحات أرحب ابستيعاب مرتبة العفو يف  وتتسع دائرة احلرية يف الشريعة اإلسالمية لتشمل

رمحه هللا عن هذه املرتبة: )يصح أن  1الشريعة, وما سكت عنه الشارع عموماا, يقول اإلمام الشاطيب
، وجند أتكيد ما سبق يف قول النيب صلي هللا عليه وسلم: )إن 2يقع بني احلالل واحلرام مرتبة العفو(

أشياء فال تنتهكوها, وحد حدوداا فال تعتدوها, وعفى عن  هللا فرض فرائض فال تضيعوها, وهنى عن
 .3 أشياء رمحة بكم ال عن نسيان فال تبحثوا عنها(

 
 بقوله :  (4)وللحرية يف كالم العرب معاٍن أوجزها الشيخ حممد الطاهر بن عاشور

 :جاء لفظ احلرية يف كالم العرب مطلقاا على معنيني ، أحدمها نشئ عن اآلخر
فاا غري : ضد العبودية، وهي أن يكون تصرف الشخص العاقل يف شؤونه ابألصالة تصر األولاملعىن 

 متوقف على رضا أحد آخر.
 

: نشئ عن األول بطريقة اجملاز يف االستعمال، وهو متكن الشخص من التصرف يف املعىن الثاين
 .5"نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض

 
 .  6وكذلك عرفها أبهنا: "عمل اإلنسان ما يقدر على عمله حسب مشيئته ال يصرفه عن عمله غريه" 

 
 

                                                           
م( ، أصويل حافظ من أهل غرنطة ، كان من أئمة املالكية ، 1388ه_790)إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرنطي الشهري ابلشاطيب  - 1

 (.1/75من كتبه )املوافقات يف أصول الفقه( و )اجملالس( شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري ، األعالم للزركلي )
 (.253 /1املوافقات ) -2
قيق السيد عبد هللا هشام مياين  ، قال األلباين : حديث ضعيف ، ضعيف ( طبعة دار املعرفة بريوت حت171\4أخرجه الدار قطين يف السنن ) -3

 ( .1597اجلامع )
م ( ، رئيس املفتني املالكيني بتونس ، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس ، مولده ووفاته ودراسته هبا، 1296-1393حممد الطاهر بن عاشور ) -4

والقاهرة ، له مصنفات مطبوعة من أشهرها )مقاصد الشريعة اإلسالمية( و )أصول النظام االجتماعي يف وهو من أعضاء اجملمعني العربيني يف دمشق 
 (.6/174( واألعالم للزركلي )27-13اإلسالم( و )التحرير والتنوير( يف تفسري القرآن ، مقدمة كتاب مقاصد الشريعة ص )

-هـ 1421األردن ، الطبعة الثانية  –يق : حممد الطاهر امليساوي ، طبعة دار النفائس مقاصد الشريعة اإلسالمية : حممد الطاهر بن عاشور ، حتق -5
 . 390م، ص2001

 .160م، ص: 1977أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، حممد الطاهر بن عاشور، تونس، دار الكتاب،  -6
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وعرفها مرة أخرى أبهنا: "وصف فطري نشأ عليه البشر وبه تصرفوا يف أول وجودهم على األرض 

 .1حىت حدثت بينهم املزامحة فحدث التحجري"
 

الكائن احلي الذي ال خيضع لقهر أو : "حال أشهرها هووللحرية عند الفالسفة مفاهيم متقاربة لعل 
غلبة ، ويفعل طبقاا لطبيعته وإرادته ، وتصدق على الكائنات احلية مجيعها من نبات وحيوان 

 .2وإنسان"
 

وقد استخدم اليونن كلمة احلرية مبفهوم االنفالت من قبضة اآلهلة اليت تتآمر ابلدوام على مصائر 
تقد اليونن فكرة الصراع بني اإلنسان , أو جماهبة اإلنسان للقدر, وعمله البشر وأقداره، كما اع

للتحرر من قبضته , وان اقتضت االنفالت الكامل والتحرر من أي قيد من خارج ذات اإلنسان, إال 
أن ذات الفكرة هي اليت شكلت مفهوم احلرية يف الغرب وقامت عليها احلضارة الغربية املعاصرة , وهبا 

( غاية يف حد ذاهتا  اإلنسان الفرد اء ابحلرية املطلقة لإلنسان, وهبا صارت تلبية رغبات )مت الند
 .3ومنتهى سعادته

  

                                                           
 .162املرجع السابق ، ص:  -1
 (.71ص ) -هـ 1403لشؤون املطابع األمريية ، عام املعجم الفلسفي ، القاهرة ، اهليئة العامة  -2
هـ 1423دمشق الطبعة األوىل رمضان  –بريوت , دار الفكر  –راجع منهج القرآن يف تقرير حرية الرأي األستاذ إبراهيم شوقا ر دار الفكر املعاصر  -3

 م.2002نوفمرب 
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، ومن ذلك أهنا "عمل اإلنسان ما يقدر  1 "غياب احلواجز أمام حتقيق الرغبات" :احلرية أبهنا وُعرِفت

على عمله حسب مشيئته ال يصرفه عن عمله ألمر غريه"، ومن مث كان األصل يف حرية التعبري عن 
 .2الرأي يف الغرب عدم التقييد، فهي حرية مرسلة بغض النظر عن الوسيلة املستعملة

 

"هي خلوص اإلنسان من ضيق احلجر عليه ومتتعه جبميع احلقوق اإلنسانية اليت سوغها  :أبهنا وُعرِفت
 .  3 العقل وقضى هبا الشرع"

 

"احلالة اليت يستطيع فيها األفراد أن خيتاروا ويقرروا ويفعلوا بوحي من إرادهتم دومنا أية  :ومن ذلك أهنا
 . 4 ضغوط من أي نوع عليهم"

 

اإلنسان من عبودية أخيه اإلنسان، وانعتاق الشعوب من عبودية الشعوب ومن ذلك أهنا: "انعتاق 
 .5 األخرى"

 

 .6 ومن ذلك أهنا : "القدرة على االختيار بني املمكنات مبا حيقق إنسانييت"
 

"املكنة العامة اليت قررها الشرع لألفراد على السواء، متكيناا هلم من التصرف على خرية  :أبهنا عرفتو 
، ومن ذلك أهنا "املكنة املتوافرة للمكلف اليت 7من أمرهم دون اإلضرار ابلغري من الفرد أو اجملتمع

كلف عندما حبيث جتعله قادراا على الفعل أو الرتك بدرجة سواء، فهي وصف إلرادة امل ،تسبق الفعل
 8 تكون خالية من القيد أو اإلكراه، والذي يدفعه ابجتاه الفعل أو عدم الفعل".

 

                                                           
 . 244م، ص: 1979لعربية للدراسات والنشر، موسوعة السياسة، عبدالوهاب الكيايل وآخرون، بريوت، املؤسسة ا -1
 .375املبادئ الدستورية العامة، حممد حلمي، بريوت، دار الفكر العريب، ص:  -2
 .25الدميقراطية يف اإلسالم، سليمان عبداجلواد، مصر، طبعة أمحد خميمر، ص:  -3
 .829ص:  9م، ج 1996املوسوعة العربية العاملية، الرايض، الطبعة األوىل،  -4
لبيت، احلرية السياسية يف اإلسالم بني اخلصوصية والعاملية ، عبدالعزيز اخلياط ، حبث منشور ضمن حبوث حقوق اإلنسان يف اإلسالم، مؤسسة آل ا -5

 .109م، ص:  1997
 .869ص:  4م، ج 1997املوسوعة اإلسالمية امليسرة ، حممود عكام، حلب، دار صحارى، الطبعة األوىل،  -6
 .404م، ص: 1987التشريع اإلسالمي يف السياسة و احلكم ، فتحي الدريين ، بريوت، لبنان، خصائص  -7
نار للنشر احلقوق واحلرايت السياسية يف الشريعة اإلسالمية، رحيل حممد غرابية ، منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، عمان، األردن، دار امل -8

 .36م، ص: 2000،  33قم والتوزيع،  سلسلة الرسائل اجلامعية ر 
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: "امللكية اخلاصة اليت متيز اإلنسان من حيث هو موجود عاقل يصدر يف أفعاله احلرية أبهنا عرفت و 
 1عن إرادته هو ، ال عن إرادة خارجية".

 

" احلالة اليت يستطيع فيها ولعل أقرب هذه التعاريف إىل مفهوم احلرية السياسية هو القائل أبن احلرية 
 .2األفراد أن خيتاروا ويقرروا ويفعلوا بوحي من إرادهتم دومنا أية ضغوط من أي نوع عليهم" 

 
 مفهوم احلرية السياسية :

 

، وهي تشتمل على عدد من املبادئ والقواعد اليت اول العالقة بني احلاكم واحملكوم احلرية السياسية تتن
وجوهر الفكرة ة ، ونصت عليها الدساتري احلديثة، ندت هبا األداين السماوية واملذاهب الوضعي

 الدميقراطية يتعلق مبفهوم احلرية اليت متثل غاية الوجود السياسي ؛ فمنها : 
 

لتمييز بني أبناء الشعب الواحد سواء التمييز االقتصادي ، أو التمييز الوراثي  إزالة مجيع أنواع ا -
كالنبالء واألمراء، أو التمييز الديين كالكهنوت، أو التمييز الطبقي أي استئثار أي طبقة 

 ، وطبقة النبالء يف احلكم امللكي. ابلسلطة كطبقة العسكريني يف احلكم العسكري
افة مناصب الدولة حسب املؤهل والكفاءة الشخصية وعدم حق الفرد يف الوصول إىل ك -

 تدخل احملسوبية والقرابة والطبقة.
حرية الفرد وسيادة القانون يف عالقة احلاكم ابحملكوم ، فال يصيبه أذى بسبب جماهرته برأيه يف  -

 احلاكم والدولة.
إصدار  حرية الرأي السياسي ، وتشمل حرية الصحافة وكل وسائل اإلعالم ، واحلق يف -

 الصحف والكتب واستريادها، وانعدام الرقابة على الفكر والنقد إال يف حدود القانون.
حرية التجمع واالجتماع يف األماكن العامة واخلاصة وحق التظاهر السلمي للتعبري عن الرأي  -

 السياسي.
 

                                                           
  ، نقالا عن احلقوق واحلرايت السياسية يف الشريعة اإلسالمية ، حممد رحيل غرابية ، الطبعة األوىل 18مشكلة احلرية ، زكراي إبراهيم ، ص  -1

 . 34األردن ،  ص –عمان  –دار املنار للنشر والتوزيع  -( 2000-هـ 1421)
 .298الرايض، ص: املوسوعة العربية العاملية،  -2
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  1حرية تشكيل اجلماعات واجلمعيات غري املسلحة واألحزاب السياسية.  -
 

ك أبهنا: "مجاعية القيادة وعدم استئثار فرد واحد, أو فئة أو طبقة خاصة ابحلكم, كما وُعرِفت كذل
 2تعين التزام احلاكم برأي اجلماعة واألغلبية". 

 

 3ومناقشة الشؤون العامة". ، وُعرِفت أبهنا: "حرية الشعب يف انتخاب حكومته وسن القوانني
 

 5أبهنا : "احلق يف فعل أي شيء تسمح به القوانني". 4( لوكجون  ويعرفها )
 

: "التحرر من القيود اليت تنكر على املواطن حقه يف  فيوضح معىن احلرية قائالا  6أما )السكي(
 7النشاط والتقدم".

 
بقوله: "تكون الدولة حرة من الناحية السياسية إذا كانت مؤسساهتا السياسية  8ويعرفها )كارل بوبر(

متكن مواطنيها من الناحية العملية من تغيري حكومة قائمة دون سفك دماء ، مىت ما كانت األغلبية 
 9راغبة بذلك".

 
 

                                                           
 الكويت. –م ، دار القلم 1986 -هـ 1406، الطبعة الثانية  15-14احلرية السياسية أوالا ، د. أمحد شوقي الفنجري ، ص  -1
 م دار القلم الكويت.1983 -هـ 1403الطبعة الثانية  – 44احلرية السياسية يف اإلسالم ، د. أمحد شوقي الفنجري ص -2
 .53، نقالا عن احلقوق واحلرايت السياسة يف الشريعة اإلسالمية للدكتور رحيل حممد غرابية ص61رمي كشاكش صاحلرايت العامة ، ك -3
م( ، هو أحد كبار ممثلي النزعة التجريبية اإلجنليزية ، ولد ابلقرب من بريستول وكان أبوه حمامياا خاض غمار احلرب 1704 -1632جون لوك ) -4

 .143فنشأ االبن على حب احلرية ، وظل متعلقاا هبا إىل آخر حياته ، اتريخ الفلسفة احلديثة ، يوسف كرم ص األهلية دفاعاا عن الربملان 
 .53املرجع السابق ، ص  -5
، ونرجع شهرته إىل مؤلفاته  1914( ، عامل سياسي واقتصادي بريطاين ، خترج يف جامعة أكسفورد 1893-1950السكي هارولد جوزيف ) -6

 يدة ، وترجع شهرته إىل مؤلفاته ونظرايته العديدة، وخطبه يف املسائل السياسية واالجتاهات االقتصادية. من أشهر مؤلفاته: " دراسات يفونظرايته العد
 ، املكتبة العصرية صيدا _ بريوت . 1965املوسوعة العربية امليسرة ص"  مشكلة السيادة " ، و " السلطة يف الدولة احلديثة 

 . 53، ص  املرجع السابق -7
م( كارل راميوند بوبر فيلسوف بريطاين من أصل منسوي، ولد يف فيينا، ومات يف لندن. درس يف فيينا وحصل 1902-1994كارل راميوند بوبر )  -8

ة وعلم االجتماع الفلسف –العلوم اإلنسانية  –اجمللد اخلامس -. املوسوعة العربية «سيكولوجية التفكري»على درجة الدكتوراه يف أطروحته  1922عام 
 .املوسوعة احلرة  –، ويكيبيداي والعقائد

 .2009الكويت  –الطبعة األوىل  –، مركز احلوار والثقافة 7ترمجة عقيل يوسف عيدان ، ص –يف احلرية والدميقراطية ، كارل بوبر  -9
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وتكفلها الدولة أو ، أبهنا : جمموعة احلقوق للفرد أو اجلماعة معرتف هبا وحممية قانونياا  وُعرِفت
 اجملتمع.

 

 1. جمموعة احلقوق اليت يتمتع هبا األفراد أو اجلماعات ويلتزم اآلخرين بصوهنا: وهي 
 

، فقد (2)م1948كانون األول/ ديسمرب   10أما يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر بتاريخ 
ورد فيه نصوص تشري إىل احلرايت أبنواعها وفق ما اتفقت عليه الدول األعضاء يف األمم املتحدة ، 

 :( مادة ، على النحو التايل30من )وهو مكون 
 

 ( : يولد الناس أحراراا متساوين يف الكرامة واحلقوق.1املادة )
 

الواردة يف هذا اإلعالن دون أي متييز  ( : لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلرايت 2املادة )
كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو 

ة بني الرجال األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر دون أي تفرق
 والنساء.

 

 وسالمة شخصه.، ة واحلرية ( : لكل فرد احلق يف احليا3املادة )
 

 وحيظر االسرتقاق وجتارة الرقيق. ، ( : ال َيوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص4املادة )
 

 ( : لكل شخص احلق يف حرية التفكري والضمري والدين .18املادة )
 
 

اليت ولقد أعطتنا هذه البنود املذكورة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حملة عن مفهوم احلرايت 
َيب أن يتمتع هبا األفراد يف حق التعبري عن الرأي وحق املواطنة ، وعدم استعباد األشخاص ، وحترمي 

 جتارة الرقيق ، وإىل أنواع عديدة من احلرايت. 
 

  
                                                           

 ، دار الراية للنشر  19مفهوم احلرايت دراسة مقارنة يف النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية املعاصرة ، د. حممد أبو مسرة ، ص -1
 م .2011األردن  –والتوزيع 

 م.10/12/1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  -2
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دالالت مفهوم ومبا أن مفهوم احلرية السياسية نبع من النظام الدميقراطي فال بد لنا أن نعرف 
أنه ينبغي ملعرفة معىن كلمة الدميقراطية التعرف على أصل الكلمة ، وماذا تعين الدميقراطية ، ووجدت 

 عند واضعيها ومعرفة البيئة اليت نشأت هبا هذه الكلمة والظروف اليت أحاطت هبا.
 

  الدميقراطية لغة :
 

، ي وتعين حكم الشعب أو سلطة الشعبإىل أصل إغريقDemocracy) تعود كلمة الدميقراطية )
معناه   (Kration)، و معناه الشعبDemos) اللغة اليوننية تتكون من مقطعني ) وهي يف

 .1حكم أو سلطة 
 

 : معناها اصطالحا  
 

هي نظام سياسي من أنظمة احلكم الذي يكون فيه الشعب هو صاحب احلكم أو السلطة، أي 
الذي يكون فيه  سلطة إصدار القوانني وسن التشريعات، وتطلق الدميقراطية على النظام السياسي

الشعب رقيباا على أعمال احلكومة بواسطة اجملالس النيابية، ويكون لنواب األمة سلطة إصدار القوانني 
 2وسن التشريعات.

 

وهي يف الدميقراطية احلديثة تعين أن الشعب صاحب السيادة ، بغض النظر عن اهليئة اليت متارسها ، 
جال الثورة الفرنسية عربوا عنها مببدأ سيادة األمة ، وهي فالشعب ال ميكنه التنازل عن السيادة ، ور 

تار أن الشعب حيكم نفسه بنفسه ، وأنه خي مبعىنمبفهومها العصري هتدف إىل احلرية السياسية ، 
، فهي أصبحت مذهباا سياسياا، وقد عرب الشعب الفرنسي إابن الثورة للحكم من يرتضيهم هلذا األمر 

 3حقوق اإلنسان أبنه إجنيل سياسي.م( عن إعالن 1789عام )
 

                                                           
 م، در الثقافة .1،2004،ط226نعمان أمحد اخلطيب ،  الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري ، د. -1
 م.1983دار الشروق ، القاهرة ،  –، الطبعة األوىل 178انظر مذاهب فكرية معاصرة ، حممد قطب ص  -2
 م، مطابع جوزيف سليم ، بريوت .1955، ط 185القانون الدستوري والنظم السياسية ، زهدي يكن ، ص -3
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ويعرفها )كارول بوبر( أبهنا "القدرة على إقالة احلكومة دون إراقة الدماء ، قبل أن تتوىل حكومة 

، ويقول أيضاا: "إن املبدأ األخالقي للدميقراطية هو شكل الدولة الذي يسمح 1أخرى زمام احلكم" 
 2ِبقالة حكومة من دون إراقة دماء".

 
أبهنا: "ذلك الرتتيب املؤسسايت الذي ميكن من الوصول إىل قرارات سياسية تتيح  3)شومبيرت( ويعرفها

  (4)لألفراد القدرة على اختاذ القرار بواسطة الصراع التنافسي على أصوات الناس".
 

فيعرفها بـ: "إذا كانت السلطة ذات السيادة يف اجلمهورية قبضة الشعب مجلة مسي  5أما )مونتسكيو(
 .  (6)هذا دميقراطية" 

 
: "حق الناس الذي ال نزاع فيه يف تقرير اإلطار العام للقواعد واألحكام 7وهي عند )هيلد(

 (8)وأن حيكموا على هذا األساس".، والسياسات يف بلدهم 
 
 
 

                                                           
 خلضر مذبوح . –، ترمجة الزواوي بغورة 2008-1، الدار العربة للعلوم ، بريوت ، ط 90ل بوبر ، صدرس القرن العشرين ، كار  -1
 .107املصدر السابق ، ص -2
اقتصادي وعامل اجتماع أمريكي ُولد يف مورافيا ـ تشيكيا وتويف يف )اتكونيك _كونيتيكت( ، الوالايت  م(1950ـ  1883جوزيف شومبيرت ) -3

 . 847العلوم القانونية واالقتصادية ص -اجلزء احلادي عشر –املوسوعة العربية  .، اشتهر بنظرايته حول التنمية والدورات االقتصادية املتحدة األمريكية
 . 33علم االجتماع السياسي ، بوتومور ، ترمجة د. وميض نظمي ، ص -4
ئته من نقائص فعمل على التنبيه إليها ، من مؤلفاته : رسائل م( ، هو نقد اجتماعي ومفكر سياسي أدرك ما يف بي1755 -1689مونتسكيو ) -5

ارة عن نقد اجملتمع فارسية ، ختيل فيها اثنني من أبناء فارس  يزوران أورواب وخباصة فرنسا ويبعثا خبواطرمها إىل أصدقائهما يف وطنهما ، وهذه اخلواطر عب
 . 183فة احلديثة ، يوسف كرم ص الفرنسي يف أخالقة وعاداته وحكومته وداينته . اتريخ الفلس

 . 21، ص 1روح الشرائع ، مونتسكيو ، ترمجة عادل زعيرت ، ج -6
احلرب ، نزح كالبر من أملانيا خالل  سويسرايف  1959 ديسمرب 9وتويف يف  1897 نوفمرب 4يف  أبملانياولد  يهوديكان كاتب  كورت كالبر   -7

 . ابألملانيةوكان ينشر مؤلفاته ابسم كورت هيلد  الثانية العاملية
8- ld  Axtmann, first Century, Rona-Held, Democracy, in liberal Democracy into the Twenty 

P 10 10"صاحلرية والدميقراطية ، نقالا عن " يف. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1897
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1959
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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: "إن البلد الدميقراطي هو الذي مينح الشعب حق اختيار حكومته 1فوكوايما(ويعرفها )فرانسيس 

بواسطة انتخاابت دورية على أساس التعددية احلزبية وابالقرتاع السري العام، وعلى أساس املساواة 
 (2)بني مجيع أفراد اجملتمع.

 

 (4)احملكومني". من قبلاكمني ال وجود للدميقراطية بدون حرية اختيار احل : "3)آلن تورين(
 

أن الدميقراطية هي: النظام الذي يتمكن من خالله املواطنون من ممارسة  5ل(اويؤكد )روبرت د
درجة عالية من السيطرة على احلكام ، والذي يظهر فيه التنافس السياسي عن طريق إقرار حق 

 املعارضة وحق املشاركة السياسية.
 
إذا كان املشرعون مسؤولني أمام الشعب ، ويقتضي هذا ن النظام يصبح دميقراطياا كذلك فإ       

أن يتمكن األفراد من انتقاد احلكام ، والتجمع ملمارسة الضغط وكسب الدعم  –يف نظره  -األمر 
صانعي القوانني أن يتم انتخاب  ا ، وللمعتقدات اليت يعتنقوهناالالزم للسياسات اليت يفضلوهن

  .املرشحني للمناصب
 

  

                                                           
من كتبه كتاب "هناية التاريخ  .احملافظني اجلدديعد من أهم مفكري  ايابنيةاجلنسية من أصول  أمريكي(كاتب ومفكر 1952فرانسيس فوكوايما ) -1

 .املوسوعة احلرة -، ويكيبيدايواإلنسان األخري" و "االهنيار أو التصدع العظيم" 
 .، مرجع سابق  11يف احلرية والدميقراطية ص  -2
نورماندي على شاطئ حبر املانش. ينتمي إىل أسرة ميسورة.  يف إحدى بلدات منطقة ال 1925آلن تورين. مفكر وابحث فرنسي. من مواليد عام  -3

نوفمرب  1آلن تورين .. ثقافة السالم وفكر الالعنف ، د. حممد خملوف ، جملة البيان  .كان والده طبيباا مثقفاا وقد دفعه حنو عامل العلم واملعرفة
 م. 2013

 .12ية ص، يف احلرية والدميقراط13ماهي الدميقراطية ، آلن تورين ، ص -4
( أستاذ فخري يف العلوم السياسية يف جامعة ييل، حيث حصل على شهادة الدكتوراه يف 1915ديسمرب  17 2014فرباير  5روبرت آالن دال ) -5

ركز أحباثه على طبيعة الدميقراطية يف املؤسسات الفعلية، مثل  ، ، وكان الرئيس السابق جلمعية العلوم السياسية األمريكية1940العلوم السياسية يف عام 
 .املوسوعة احلرة-، ويكيبيداي املدن األمريكية

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%AF%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%AF%D8%AF
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  فالدميقراطية ال تعين أن األفراد حيكمون ابلفعل كما تدل مصطلحات )الشعب(ومن مث 

، فكل الذي تعنيه الدميقراطية أن لدى الشعب الفرصة لقبول أو رفض الرجال الذين و )احلكم(
 (1)سيحكموهنم ، فالدميقراطية هي )احلكم السياسي املنتخب(. 

 
يف املفهوم الغريب يتبني لنا أهنا تدور حول  إذاا ومن خالل ما سبق من تعريفات للدميقراطية

فتح اجملال للمشاركة السياسية للمحكومني ومنحهم احلرية السياسية يف إبداء آرائهم يف نظام 
ال يصبح نظام احلكم دميقراطياا إال إذا كفل هذه لقدرة على انتقاد احلاكم وعزلة و احلكم ، وا

 احلقوق للمحكومني .
  

                                                           
 Tatu Vanhanen. The Process Of Democratization. A Comparative Study Of 147نقالا عن -1

States, 1980-1988 
 (New York, Taylor & Francis Inc, 1990) P.8.  أ.د. حممد أمحد علي  قالا عن نقض اجلذور الفكرية للدميقراطية الغريبة ،، ن

 هـ . 1423م ، جملة البيان 2002 -هـ 1423، الطبعة األوىل 17-16مفيت ، ص
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 .سية يف النظام الدميقراطي وتطورهأة مفهوم احلرية السيا: نش املبحث الثاين
 

ميكن حتديد العالقة بني احلرية والدميقراطية من خالل القول أبن الدميقراطية تتطلب وجود جمتمع 
احلرية أحرار، فال ميكن تصور قيام الدميقراطية يف جمتمع عبيد ، أو يف جمتمع متت فيه مصادرة 

، فهي كما يقول )آلن تورين(: "ال وجود للدميقراطية بدون حرية منهاوسلبها وحرمان الناس 
 (1)اختيار احلاكمني من قبل احملكومني".

 
فالدميقراطية تقوم على مبدأ تقرير احلقوق واحلرايت لألفراد، ووجوب ضماهنا وصيانتها 

ة سلطة الدولة، ومحايتها، ولقد ظهرت هذه احلقوق واحلرايت يف البداية حلماية األفراد يف مواجه
واستمدت دعائمها من النظرايت اليت أوردت قيوداا على سلطان الدولـة كنظرييت القانون الطبيعي 
والعقد االجتماعي، ولقد استقرت أخرياا هذه احلقوق واحلريـات، وأصبحت جزءاا من النظام 

يزية واألمريكية الدميقراطي، إذ قررهتا من قبل إعالنت احلقوق املختلفة عقب الثورات اإلجنل
والفرنسية، وظهرت يف شكل نصوص دستورية يف صلب القوانني األساسية، وهو ما أخذت به 

 15أغلب الدساتري، وقررها أيضاا ميثاق هيئة األمم، وامليثاق العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف 
 (2)م.1948ديسمرب 
 

  

                                                           
 ( .12، يف احلرية والدميقراطية  ، كارل بوبر، ص )13ماهي الدميقراطية ، آلن تورين ، ص -1
( وما بعدها، االجتاهات الفكرية 419منها حممد نور مصطفى الرهوان ، النظم السياسية د. ثروت بدوي ص )انظر الدميقراطية وموقف اإلسالم  -2

 ( .132-131املعاصرة ص )
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 نشأة قدمية ، ونشأة حديثة.وإذا تتبعنا نشأة الدميقراطية نرى أبن هلا نشأاتن: 
 

 :النشأة القدمية
أول من مارس الدميقراطية كنظام حكم هم اإلغريق يف مدينيت أثينا وإسبارطة خالل القرنني  

اخلامس والرابع قبل امليالد، وذلك بعد تطور سياسي طويل استغرق حوايل سبعة قرون، حيث كانت 
 اسم )حكومة املدينة(. تقوم يف املدينة حكومة، يطلق عليها اصطالحاا:

 

لقد كان أفراد الشعب من الرجال َيتمعون كلهم يف املدينة، ويشاركون مجيعاا فـي حكمها، 
أي َيتمعون يف هيئة مجعية عمومية، يتشاورون فيها يف كـل أمـور احلكم، مثل: انتخاب احلاكم 

، ورمبا ساعد على هذا وإصدار القوانني، واإلشراف على تنفيذها، ووضع العقوابت على املخالفني
وقد توزعت  ، احلياة، وسهولة املشاكل ويسرها االجتماع العام: قلة عدد السكان، وبساطة

االختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية على اهليئات التالية: اجلمعية الشعبية "العمومية"، 
 واجمللس النيايب، واحملاكم الشعبية.

 
املدينتني كان مطبقاا بصورة مباشرة، وكانت التسمية )حكم الشعب( فحكم الشعب يف هاتني       

مطبقة بصورة مباشرة، ومنطبقة على الواقع انطباقاا كامالا، ولكن هذه الصورة من حكم الشعب 
، فكانت هذه أول  (1)إسبارطة اليوننيتني )الدميقراطية( قد انتهت ابنتهاء حكومة املدينة يف أثينا و

السياسية يف النظام الدميقراطي ، لكن احلرية السياسية مبفهومها احلديث واملعاصر، واليت صور احلرية 
من ضمن معانيها وضع قيود على سلطة الدولة أو حماولة التوفيق واملوازنة بني سلطتها وبني حرية 

سلطة  الفرد ، مل تكن معروفة يف ظل الدميقراطيات القدمية ، حيث مل تكن هناك حدود أو قيود على
الدولة فيما يتعلق ابحرتام حقوق وحرايت األفراد ، كحرية العقيدة ، وحرية امللكية ، واحلرية 

 .  2الشخصية ...إخل ، إذ أن املواطن كان خاضعاا للدولة يف كل شيء دون قيد أو شرط

                                                           
(، الدميقراطية بني الفكر الفردي والفكر 121م ص )1976انظر الدميقراطية األثينية ، جونز، ترمجة د. عبداحملسن اخلشاب، اهليئة املصرية العامة  -1
 ( .178( ، مذاهب فكرية معاصرة حممد قطب ص )23، 2ص ) 1971الشرتاكي د. أنور أمحد رسالن، دار النهضة العربية، مصر ا

 م. 1965/1966( ، دار املعارف اإلسكندرية 1/101انظر: القانون الدستوري واألنظمة السياسية ، عبداحلميد متويل ) -2
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، يف ظل الدميقراطية  بدادية للدولة جتاه حقوق األفرادورغم هذه السلطة املطلقة واالست
، فقد كان الفرد اليونين يعترب نفسه حراا طاملا كان تصرف الدولة إزاءه مل يكن سوى جمرد قدميةال

تنفيذ لقاعدة عامة وضعت جلميع األفراد على السواء ، ودون متييز بينهم ، بغض النظر عن مضمون 
 . 1 القاعدة ، أي سواء كانت استبدادية تعسفية ، أو مل تكن كذلك

 

نطق ، فإن مدلول احلرية يف النظام الدميقراطي كان له مفهوم سياسي خاص وسرياا مع هذا امل
جتسد فقط يف صورة االعرتاف للفرد حبقوق سياسية تؤهله للمسامهة واملشاركة يف إدارة الشؤون العامة 

 .2للدولة ، من تصويت ، وترشيح ملناصب الدولة ووظائفها، واملسماة حبرية املسامهة
 

 :النشأة اجلديدة
عرفت أورواب نظام اإلقطاع الذي ظل حيكمها أكثر من ألف عام يف ظل اإلمرباطورية  

الرومانية والقانون الروماين، وملا آمنت أورواب ابلداينة املسيحية، مل تغري املسيحية من واقع احلياة يف 
شعوب األوربية، اجلانب التشريعي والقانوين شيئاا بل مارس رجال الدين النصارى ظلماا وطغيانا جتاه ال

ويف ظل النظام اإلقطاعي والطغيان الكنسي مل يكن للشعب قيمة أو وزن، بل كان يتعرض ألبشع 
 أنواع الظلم والطغيان.

  
فقد كان الشعب يعاين من ظلم وطغيان امللوك واألمراء الذين كانوا ميارسون احلكم املستبد 

لتربير سلطاهنم املطلق، حيث تقول هذه النظرية: إن استناداا إىل نظرية التفويض اإلهلي اليت اُخرتعت 
امللوك يستمدون سلطاهنم من تفويض هللا هلم سواءا كان تفويضاا مباشراا أو غري مباشر، وكان الشعب 
يعاين أيضاا من ظلم اإلقطاعيني ورجال الكنيسة، ونتيجة املظامل املرتاكمة تفجرت الثورة الفرنسية، 

 .(3)لك أبمعاء آخر قسيسورفع شعار: اشنقوا آخر م
 

 مهما التمتع ابحلرايت أو احملاسبة، أو للمعارضة جمال فال التصور، هذا ظل يف أنه شك، وال
 وطغيان استبداد والقضاء على املزري ، الوضع هذا من وللتخلص ميداهنا كان وكيفما نوعها كان

                                                           
 م.1974 –اإلسكندرية  -، منشأة املعارف 15-11نهتا ومستقبلها ، عبداحلميد متويل صاحلرايت العامة ، نظرات يف تطورها وضما -1
 م.1984اجلزائر  –املؤسسة الوطنية للكتاب  –، الطبعة الثانية  51انظر : تطور النظرايت واألنظمة السياسية ، عمار بوحوش ، ص -2
 .PDF، نسخه الكرتونية 23د شاكر الشريف ص ، حقيقة الدميقراطية حمم120انظر: مذاهب فكرية املعاصرة ص  -3
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 التسامح ثقافة ونشر ميادينها،شىت  يف احلرية ولتأسيس الدين، ابسم الكهنوت رجال أو احلكام
 .1الدين أنقاض وشيدت على العامة، ومبادئها أبسسها الدميقراطية قامت والسالم،

 

وبعد نضال وكفاح استمر فرتة طويلة من الزمان استقرت الدميقراطية يف أورواب على صورهتا 
 .(2)ومبادئها الرئيسيةاحلالية، على اختالف بينها يف اجلزئيات ال يؤثر يف صورهتا العامة 

 

إن التطبيق الصحيح للدميقراطية حسب ما تدل عليه الكلمة يعين أن تكون السيادة جلميع 
وأن الشعب حيكم نفسه بنفسه، فسن القوانني وتصريف الشئون اإلدارية للدولة والقضاء، ، األمة 

 حق مشاع جلميع أفراد اجملتمع ال متييز فيه بني فرد وآخر.
 

األستاذ حممد قطب أن تطبيق الدميقراطية على هذا النحو مل حيدث إال عند اإلغريق يف ويرى 
أسربطة ، حيث كانت تقوم يف كل من املدينتني حكومة يطلق عليها اصطالحاا اسم  مدينيت أثينا و

حكومة املدينة، وكان كل أفراد الشعب من الرجال يشاركون يف حكم املدينة، فيجتمعون يف هيئة 
ة عمومية، فيتشاورون يف كل أمور احلكم، فينتخبون احلاكم، ويصدرون القوانني ويشرفون على مجعي

 تنفيذها، ويضعون العقوابت على املخالفني.
فكان حكم الشعب مطبقاا بصورة مباشرة يف كلتا املدينتني، وكانت التسمية منطبقة على 

 .(3)الواقع
 

ر طويالا، حيث انتهت ابنتهاء احلكومة يف لكن هذه الصورة من صور الدميقراطية مل تستم
هاتني املنطقتني، ومرت الدميقراطية أبمناط خمتلفة خضعت فيها لظروف احلكم القائمة اليت أسوأها 
عهد اإلقطاع الذي حكم أورواب أكثر من ألف عام يف ظل اإلمرباطورية الرومانية والقانون الروماين، 

 عاا آدمية ال كرامة هلا وال حقوق.حيث مل يكن للشعب وجود إال بوصفه ِقط
 

                                                           
أيضا قواعد نظام احلكم  م ،1993-، دار الفكر العريب ، القاهرة  60 -50و48، ص  اجلوهري محد النظام السياسي والفكر الليربايل ، حممد -1

 .74-73يف اإلسالم ، حممود اخلالدي ، ص 
 .180-178مذاهب فكرية معاصرة ، حممد قطب ص  -2
 . 10، وحقيقة الدميقراطية ، حممد شاكر الشريف ،  ص 178ر مذاهب فكرية معاصرة  ، حممد قطب ، ص انظ -3
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وحني اعتنقت أورواب الدين النصراين ووقعت حتت سلطة الباابوات ورجال الدين مل يتغري 
األمر، ألن الكنيسة مل حتاول تطبيق الشريعة املنزلة من عند هللا، فقد كان الفصل بني الدين والسياسة 

ة، حيث اعتنقتها عقيدة حمرفة ومل أتخذ من الشريعة قائماا من أول اعتناق الدولة الرومانية للنصراني
املنزلة يف التوراة واملعدلة تعديالا جزئياا يف اإلجنيل إال ما يتعلق ابألحوال الشخصية، أما األمور اجلنائية 

 .(1)واملدنية وعالقة احلاكم ابحملكوم وغريها من شئون احلياة، فالذي حيكمها هو القانون
 

احلكم الديين أو احلكم الثيوقراطي يف أورواب، فالذي يتبادر إىل ذهن من  أما ما يقال عن فرتة
مسع هذه العبارات أن القساوسة والرهبان كانوا حيكِ مون ما بني أيديهم من أحكام اشتملت عليها  

، لكن الواقع   كتبهم املقدسة، وأهنم سخروا ما أتيح هلم من سلطة للتمكني ملا يعتقدونه حكم هللا
ف ذلك، حيث استغل رجال الدين سلطتهم يف إخضاع امللوك واألمراء ألهوائهم كان خبال

الشخصية وما يعود عليهم ابملصلحة، ومع ذلك اعترب األوربيون ما مت حكماا دينياا ألهنم مل يفرقوا بني 
 الدين وبني رجال الدين، فهم قد ألفوا اختاذ األحبار والرهبان أرابابا من دون هللا تعاىل.

ن الصراع بني امللوك ورجال الدين قد استمر ردحاا من الزمن، وكلما أتيحت الفرصة ألحد على أ
امللوك يف التحرر من شيء من سلطة رجال الدين مل يتوان يف استغالهلا، واستمرت العالقة بني 

 الطرفني بني مد وجزر.
 

ليحل حملها شهوة لقد حتول رجال الدين إىل طواغيت وحمرتفني سياسيني مع نبذ لشريعة هللا 
، مث  ، عملت على طمس الدين وتعطيل التشريع ، ورغبة شرهة يف االستبداد عارمة يف التسلط

فرضت لنفسها وصاية على امللوك واألمراء ترغمهم على اخلضوع املذل هلا وجتعل معيار صالحهم 
ليفاا للكنيسة طيلة منوطاا مبقدار ما يقدمونه هلا من مراسم الطاعة وواجبات اخلدمة، وظل النصر ح

القرون الوسطى بسبب سلطتها الروحية البالغة وهيكلها التنظيمي الدقيق واستبدادها املطلق حىت أن 
، ومل يكن  الباابوات كانوا هم الذين يتولون تتويج امللوك واألابطرة كما كان ِبمكاهنم خلع امللوك

حق البابوية أن تعلن احلرب  ، ومن رفض اإلذعان فإن من ابستطاعة أحد االنفالت من ذلك
 ، والتاريخ األوريب حافل أبمثلة كثرية على ذلك. الصليبية عليه وتصدر صكاا حبرمانه

 
                                                           

 .  462انظر مذاهب فكرية معاصرة ، ص -1
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لكن حماوالت امللوك للتخلص من سلطة رجال الدين مل تتوقف فقد استمر امللوك يف املطالبة أبن 
تستأثر الكنيسة ابلسلطة ، على أن  تكون السلطة الزمنية خالصة هلم دون تدخل من الكنيسة

 .1، ووجد امللوك مستنداا يؤيدهم يف مطالبهم وهو ما يسمى بنظرية احلق اإلهلي املقدس الروحية
 

يقول ج. هـ راندال: نشأت نظرية احلق اإلهلي للملوك يف أول عهدها كمحاولة لتحرير احلكومة 
رداا على دعواه أن له حقاا إهلياا يف السيطرة  املدنية أو العلمانية من رقابة البااب والكهنة، كما أهنا كانت

 .2 على األمور الزمنية
 

وحول نظرية العقد االجتماعي يقول راندال: تعود أصول فكرة العقد االجتماعي إىل الفكر الروماين 
وفكر القرون الوسطى معا، وقد كانت اإلمرباطورية الرومانية على القول أبن كل السلطة وكل حق يف 

انني يعودان للشعب الروماين، غري أن الشعب تنازل مبوجب قانون شهري عن هذه احلقوق وضع القو 
لإلمرباطور، فجميع حقوق الشعب الروماين ومجيع سلطاته انتقلت إىل اإلمرباطور، وله وحده حق 

 إصدار القوانني وحق تفسريها.
 

اطور إىل هذه النظرية واختذها وعندما مت إحياء القانون الروماين يف القرون الوسطى، انتبه اإلمرب 
ضد سيطرة الكنيسة مث تبعه يف ذلك مجيع األمراء، وهكذا نشأت نظرية العقد االجتماعي  سالحاا 

القائلة أبن كل سلطة مدنية ترتكز يف أساسها على الشعب وأن الشعب قد حوهلا إىل احلاكم ليمكنه 
 .3 من القيام ببعض الوظائف الضرورية

 

تاب األوربيني عن هذه النظرية خصوصاا )مكيافلي( يف كتابه الذي مساه وقد دافع بعض الك
، وعرى فيه السياسة من القناع األخالقي املستمد من الدين وأعطى فيه الشرعية للوسائل «األمري»

 . 4 الدنيئة اليت يستخدمها احلاكم حبجة أن الغاية تربر الوسيلة
 

                                                           
 .393انظر: مذاهب فكرية معاصرة ، حممد قطب ، ص  -1
 ( ج. هـ. راندال ـ ترمجة : جورج طعمة ـ دار الثقافة .                    277تكوين العقل احلديث ص ) -2
 (.  81املرجع السابق ص ) -3
 ( . 467ـ 466انظر مذاهب فكرية معاصرة ، حممد قطب ،  ص ) -4
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ولدت لديها اإلصرار على تغيري هذا الواقع ونتيجة للمظامل املرتاكمة على هذه الطبقة 
املؤمل، أما نقطة االنطالق فهي اجملاعة اليت وضعت الفقراء على حافة االهنيار وعدم القدرة على 
حتمل ضرائب جديدة مما ولد لديهم العزم على السري يف االجتاه الصحيح ـ يف نظرهم ـ وهو مقاومة 

ال الدين والنبالء؟ وبدأ الناس يتساءلون قائلني: ملاذا ال القوى املسئولة عن الفقر واملتمثلة برج
حيكم الشعب نفسه حكماا نيابياا برملانياا يكون اإلصالح فيه عن طريق الشعب ويتساوى اجلميع 

 يف األعباء؟
 

ومما ينبغي التنبه له: األثر البالغ الذي تركه احتكاك األوربيني ابملسلمني أثناء احلروب 
ندلس اليت وفد إليها املبتعثون األوربيون لتلقي العلم على أيدي املسلمني، حيث الصليبية، ويف األ

أدرك األوربيون حجم املعانة اليت يعيشوهنا حني شاهدوا ما ينعم به املسلمون من حرية وما يتمتع 
 به األفراد من حقوق يف ظل اإلسالم.

 

م واليت كانت نقطة 1789لفرنسية عام كل هذه العوامل جمتمعة أدت يف النهاية إىل قيام الثورة ا
حيث تلتها ثورات يف أحناء متعددة من القارة  ، اب احلديث واملعاصرو التحول الكربى يف اتريخ أور 

 األوربية.
 

اب بديالا لإلقطاع، وذلك ألسباب  و وقد كانت الدميقراطية هي النظام الذي اختارته أور 
 ، ب بقوله: إن طبقة الشعب املكبوتةستاذ حممد قطكثرية حدت أبورواب هلذا االختيار، يبينها األ

وهي الطبقة الثائرة اليت تسعى إىل املشاركة يف السلطة، والطبقة الرأمسالية وهي الطبقة اجلديدة اليت 
صار يف يدها املال بدالا من طبقة اإلقطاعيني بعد حتول اإلنتاج من زراعي إىل صناعي تريد انتزاع 

كة يف عهد اإلقطاع، فكانت الدميقراطية هي اللعبة املناسبة اليت توفق بني السلطة من الطبقة املال
 هاتني الطبقتني.

 

مع األخذ ابالعتبار الفكر اإلغريقي القدمي وأتثريه على املفكرين الغربيني وهو فكر حيمل 
 أسربطة. يف طياته صورة تذكارية للدميقراطية من أايم أثينا و

 املاسونية اليهودية للثورة الفرنسية وهي احلرية واإلخاء واملساواة.مث الشعارات اليت وضعتها 
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والدميقراطية هي املنطلق األنسب هلذه الشعارات، وتبلور ذلك ِبطار قانوين ملزم، كان 

م، حيث جاء يف املادة الثالثة "األمة مصدر 1789ذلك يف إعالن احلقوق الذي صدر عام 
 و شخص يتوىل احلكم إمنا يستمد سلطته منها".السيادة ومستودعها، وكل هيئة أ

 
م ، فنص على أن السيادة ملك 1791مث ثُبت ذلك يف الدستور الفرنسي الصادر عام 

لألمة وال تقبل التجزئة وال التنازل عنها وال التملك ابلتقادم، مث انتشرت فكرة الدميقراطية على 
ج األمر إىل فرتة طويلة من الزمن وإىل جهود املستوى العاملي وأخذت هبا دول أوربية أخرى، واحتا 

مضنية، وإىل كفاح استمر قرابة قرن من الزمان لتستقر الدميقراطية يف صورهتا احلالية اليت نراها 
عليها يف الدول األوربية والوالايت املتحدة مع اختالفات جزئية بني هذه الدول ال تؤثر يف صورة 

 .1سيةالدميقراطية العامة ومبادئها الرئي
 

نستخلص مما سبق أن تطور مفهوم احلرية السياسية يف العهد اجلديد مر مبراحل متعددة ميكن 
  :إمجاهلا فيما أييت 

 

  واستبداد سياسي نتيجة  ية ، وما نتج عنه من حتكم وسيطرةأن التفسري املغلق واملوجه للحر
التحالف الثنائي بني الكنيسة وامللكيات املطلقة يف أورواب أدى إىل بروز املفهوم السياسي 
للحرية من جديد ، وجعله حيتل مكان الصدارة ، وذلك ملقاومة سلطان الدولة ووضع قيود 

 على طغياهنا.
 

  السابع عشر والثامن عشر، منذ عصر النهضة وظهور حركة اإلصالح الديين، وخالل القرنني
ظهر فكر سياسي جديد ونظرايت سياسية واقتصادية واجتماعية لفالسفة كبار أمثال : 

                                                           
( 289و282بدالفتاح أبو علية و د: إمساعيل ايغي ، ص )( واتريخ أوراب احلديث واملعاصر، ع180-181انظر: مذاهب فكرية معاصرة ، ص ) -1

د. عبدهللا سامي الدالل ، ص  –دراسة أصولية ملشاركة اإلسالميني يف اجملالس النيابية  –هـ ، واإلسالميون وسراب الدميقراطية 1399 -، دار املريخ 
( 1( ، مكتبة الرسالة ط )27 -26سالمية ، حممود اخلالدي، ص )م ، والدميقراطية الغربية يف ضوء الشريعة اإل2007 –( مكتبة مدبويل 38-39)

 هـ.1406
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وغريهم ، كان هلم أتثري ابلغ يف الدفاع عن هذا املفهوم السياسي للحرية بكل  2وروسو 1لوك
 سالح ممكن ، وقد جتلى ذلك :

  
 كانت قائمة عليها الدولة وقتئذ.  أوالا: يف التشكيك ودحض لألسس اليت       
اثنياا: يف التنظري السياسي والدستوري للمجمع بناءا على مبادئ حتررية ومنطلقات وأسس        

جديدة ، حتفظ للفرد كرامته وللجماعة متاسكها ، وإىل هذه النظرايت ترجع جذور املذهب 
 . 4وأصوله 3احلر، أو املذهب الفردي

 
 ياسية إابن انتصار الثورتني األمريكية والفرنسية منذ الربع األخري من تطور مفهوم احلرية الس

م ، وطيلة 1789م، والفرنسية 1776القرن الثامن عشر ، وانتصار الثورتني األمريكية سنة 
القرن التاسع عشر، حيث أصبح ينظر إىل احلرية السياسية كوسيلة لكبح سلطان الدولة ، 

ا تضع قيوداا أو حدوداا على سلطتها ، كما تنطوي على واحلد من استبدادها ، وعلى أهن
 تقرير ضمانت تقي األفراد وحتصنهم من تعسف وظلم احلكام وحتد من طغياهنم.

 

وتبعاا هلذا املفهوم ، تقرر لألفراد حقوق وحرايت خمتلفة مدنية وسياسية أكدهتا إعالنت 
رية ، واملساواة ، وامللكية ، وحق احلقوق ، وتضمنتها الدساتري ، ويف مقدمة هذه احلقوق احل

قة ابلفرد، األمن ، وحق مقاومة الظلم ، ووصفت هذه احلقوق أبهنا طبيعية وأساسية ، لصي
، ومتساوية ن مقدسة وغري قابلة للتنازل عنها، كما أهنا عاملية، فهي إذولدت معه وارتبطت به

  .5ابلنسبة للجميع
 

                                                           
 سبقت الرتمجة له يف املبحث األول . -1
م( ، ولد جبنيف من أسرة فرنسية األصل بروتستانتية املذهب وعهد به والده إىل أحد احلفارين كي يعلمه 1712-1778جان جاك روسو ) -2

 .188االجتماعي . اتريخ الفلسفة احلديثة ، يوسف كرم ص ، من أشهر مؤلفاته : العقد عتهصنا
يم والذي سيطر على الفكر السياسي يف أورواب خالل القرن الثامن عشر ، وجوهر هذه الفلسفة يتلخص يف كون الفرد هو احملور واألساس ألي تنظ -3

وجيات وأثرها يف األنظمة السياسية املعاصرة " رمزي الشاعر ، طبعة سياسي وأنه الغاية واملقصد من كل تنظيم أو تشريع ، لالستزادة ينظر "األيديول
 م . 1979القاهرة  –جامعة عني مشس 

 م . 1988القاهرة  –، الزهراء لإلعالم العريب 18احلرية السياسية ، صاحل حسن ، ص -4
م، 1983 –، دار الفكر العريب 19م حسن العيلي ، ص، عبداحلكي -دراسة مقارنة  –احلرايت العامة يف الفكر والنظام السياسي يف اإلسالم  -5

 . 233-232القانون الدستوري واألنظمة السياسية ، عبداحلميد متويل ص
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 ة السياسيةمبفهوم احلري : املصطلحات ذات الصلة املبحث الثالث
 يف النظام الدميقراطي

 
 .االختيارحرية  -أ

 

قال ابن فارس: "اخلاء , والياء , والراء , أصله العطف , واملْيل , مثَّ حيمل عليه ,  االختيار لغة:
، يقال: الشيَء َخرْياا، وِخرَياا، 1 "فاخلري خالُف الشر, ألن كلَّ أحد مييل إليه ويعطف على صاحبه

انتقاه واصطفاه ، ويف التنزيل العزيز: ﴿َوَربَُّك خَيُْلُق َما َيَشاُء َوخَيَْتاُر َما َكاَن هَلُُم   :وِخريَةا، وِخيَـَرةا 
 . 3، وخار الشيَء على غريه: َفضَّله عليه2﴾اخْلِيَـَرةُ 

 
املفردات : ، قال الراغب يف  4ترجيح الشيء وختصيصه وتقدميه على غريه واالختيار يف االصطالح:

االختيار : طلب ما هو خري وفعله ، وقد يقال ملا يراه اإلنسان خرياا ، وإن مل يكن خريا ، وقوله 
ارة إىل إَياده تعاىل إايهم ، يصح أن يكون إش5نَي﴾ملِ اُهْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلعَ َوَلَقِد اْختَـْرنَ تعاىل: ﴿

املختار يف عرف املتكلمني يقال لكل فعل يفعله ، وأن يكون إشارة إىل تقدميهم على غريهم ، و خريا
اإلنسان ال على سبيل اإلكراه ، فقوهلم: هو خمتار يف كذا ، فليس يريدون به ما يراد بقوهلم فالن له 

 .6اختيار ؛ فإن االختيار أخذ ما يراه خرياا ، واملختار قد يقال للفاعل واملفعول 
 

اختيار أحد املقدورين ، أو اتصاف اإلرادة ابلقدرة على الفعل واملقصود حبرية االختيار : القدرة على 
 .7دون التقيد أبسباب خارجية

                                                           
 م.1998 -هـ 1418الطبعة الثانية  –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  –، ايب احلسن بن فارس  )( ؛ مادة )خري 1/232معجم املقاييس يف اللغة ) -1
 .68ايه  سورة القصص -2
 . 99، خمتار الصحاح ص287الطبعة األوىل ، املعجم الوسيط ص  -بريوت  –( ، دار صادر 4/257لسان العرب ، أيب الفضل مجال الدين ابن منظور ) -3
 ، حتقيق : عدنن ( ، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكويف2/119كشاف اصطالحات الفنون )  -4

 .74م ، ص 1998-هـ 1419بريوت  –حممد املصري ، مؤسسة الرسالة  –درويش 
 .32سورة الدخان ايه  -5
 حتقيق : حممد كيالين . –بريوت  -(، دار املعرفة 1/329املفردات لألصفهاين ) -6
 (. 47 /1املعجم الفلسفي ، مجيل صلبيا ) -7
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 . اإلرادة -ب

 

أصل الفعل منها "راد" مبعىن إذا جاء وذهب ومل يطمئن ، ويرى علماء اللغة أن اإلرادة هي  لغة :
ذا، إال أن الواو سكنت املشيئة ، وأصل األلف فيها الواو كقولك رواده: أي أراده على أن يفعل ك

فنقلت حركتها إىل ما قبلها ، فانقلبت يف املاضي ألفاا ، ويف املستقبل ايءا ، وسقطت جملاورهتا 
  1األلف الساكنة ، وعوض عنها اهلاء يف آخره.

 
وإىل جانب كون اإلرادة يراد هبا املشيئة ، ترد أيضاا مبعىن احملبة ، حيث ورد يف املعجم الوسيط : 

، وقيل: اإلرادة تكون حمبه وغري حمبه ، وأتيت أيضاا 2الشيء مبعىن شاءه ومبعىن أحبه وعين بهأراد 
اَل  ، ومنه قوله تعاىل: ﴿3مبعىن القصد، قال ابن منظور: إراديت هبذا لك أي قصدي هبذا لك

ال يقصدونه ويطلبونه، وأتيت أيضاا  ، أي4﴾يُرِيُدوَن ُعُلوًّا يف اأْلَْرِض َواَل َفَساداا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي 
 .  5مبعىن األمر كقولك "أريد منك كذا أي آمرك بكذا"

 
بقوله: صفة يف احلي توجب ختصيص أحد املقدورين يف أحد  6عرفها السفاريين اإلرادة اصطالحا :

 .7األوقات ابلوقوع مع استواء نسبة القدرة إىل الكل
 
 

                                                           
 -هـ 1415-، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 257الفريوز آابدي ، ص –( ، القاموس احمليط 3/191)ابن منظور  –انظر : لسان العرب  -1

 بريوت . –، دار صادر  257الزخمشري ، ص –م،  أساس البالغة 1995
 ( ، الطبعة الثانية .1/381املعجم الوسيط ، د. إبراهيم أنيس ، د. عبداحلليم منتصر ، ) -2
 (. 3/188لسان العرب ) -3
 ( .83سورة القصص آية رقم ) -4
 .257 ،  وانظر : أساس البالغة ، ص207املفردات يف غريب القرآن ، الراغب األصفهاين ، ص -5
من قرى عامل ابحلديث واألصول واألدب، حمقق. ولد يف سفارين ) ه(1188-1114) حممد بن أمحد بن سامل السفاريين، مشس الدين، أبو العون -6

 .(6/14نبلس( ورحل إىل دمشق فأخذ عن علمائها. وعاد إىل نبلس فدر س وأفىت، وتويف فيها ، األعالم للزركلي )
، منشورات 145لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية ، اإلمام حممد بن أمحد السفاريين ، ص  -7

 م.1982 -هـ 1402الطبعة الثانية  –فقني ومكتبتها مؤسسة اخلا
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 . 2أبهنا : صفة توجب للحي حاالا يقع منه الفعل على وجه دون وجه 1وعرفها اجلرجاين

 
 غذاء الروح من طيب النفس، وقيل :رفت أبهنا : ميل يعقب اعتقاد النفع ، ومطالبة القلب وعُ 

إلرادة جورٌة من نر اإلرادة حب النفس عن مراداهتا ، واإلقبال على أوامر هللا تعاىل والرضا ، وقيل : ا
 .3القلب مقتضية إلجابة دواعي احلقيقة احملبة يف

 
: اإلرادة منقولة من راد يرود إذا سعى يف طلب شيء، واإلرادة يف  ويف املفردات للراغب األصفهاين

لنزوع النفس إىل مع احلكم فيه أبنه ينبغي أن  األصل: قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل ، وجعل امساا 
يفعل ، أو ال يفعل ، مث يستعمل مرة يف املبدأ، وهو نزوع النفس إىل الشيء ، واترة يف املنتهى ، وهو 

 . 4احلكم فيه أبنه ينبغي أن يفعل أو ال يفعل
 

ل لتحقيق هذا ويستلزم هدفاا ووسائ، وهي يف املفهوم الفلسفي: تصميم واع على أداء فعل معني 
 .5والعمل اإلرادي وليد قرار ذهين سابق، اهلدف 

 
 وفرق بعضهم بني اإلرادة واالختيار فجعل اإلرادة : نزوع النفس وميلها إىل الفعل.

واملريد ال ينظر إال إىل  ، أما االختيار فهو: ميل مع تفضيل ، كأن املختار ينظر إىل طريف املقدور
 .6الطرف الذي يريده

 
  

                                                           
و « التعريفات »ه( من كبار العلماء ابلعربية ، له حنو مخسني مصنفا، منها 816_ 740علي بن حممد بن علي، املعروف ابلشريف اجلرجاين ، )  -1
 ( . 5/7، األعالم للزركلي )« قيق الكليات حت»و « مقاليد العلوم »يف اهليئة ، و « شرح كتاب اجلغميين »و « شرح مواقف اإلَيي »
 هـ ، حتقيق : إبراهيم األبياري.1405بريوت الطبعة األوىل ،  –، دار الكتاب العريب 26التعريفات ، اإلمام علي بن حممد اجلرجاين ، ص  -2
، دار حافظ 33القانونية والشرعية ، د. حممود املظفر ، ص ، نظرية اإلرادة املنفردة وتطبيقاهتا  23التعريفات ، علي بن حممد اجلرجاين ، ص  -3

 هـ .1423جدة ، الطبعة األوىل ،  –للنشر والتوزيع 
 دمشق . –( طبعة دار القلم 1/423مفردات ألفاظ القرآن ، احلسني بن حممد بن املفضل املعروف ابلراغب األصفهاين أبو القاسم ، ) -4
 هـ .1403 –القاهرة  –( ، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية 1/57)املعجم الفلسفي ، مجيل صلبيا ،  -5
 (.1/60املعجم الفلسفي ، محيل صلبيا ) -6
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 الوعي السياسي . -ج
 

 .1مباشراا وهو أساس كل معرفة( دراك املرء لذاته وملا حييط به إدراكاا إالوعي هو: )
 

 .2وعلماء النفس يعرفون الوعي أبنه )شعور الكائن احلي بنفسه أو ما حييط به(
 

اجملاالت اليت  تويضاف الوعي للعديد من اجملاالت النفسية واالجتماعية والفكرية، فقد كثر 
 والوعي السياسي. ، والوعي الطبقيها الوعي ، فهناك الوعي االجتماعي ، يضاف إلي

 
سب االختالف األيديولوجي والبيئي للمجتمعات حب للوعي السياسي اتريفتعددت التع وقد

 البشرية، حيث يعطي كل جمتمع تعريفاا خاصاا للوعي السياسي حسب نوعية ذلك اجملتمع. 
 

ودور الطبقات يف اإلشارة إىل ماهية الوعي  ، تركز االشرتاكية على العامل االقتصاديفمثالا 
 دور، وهنا ت3)أكثر التعبري تركيزاا على االقتصاد(أبهنا: فقد عرف )لينني( السياسة وتعريفه،  السياسي

يف سائل الوضع االقتصادي خاصة ابلنسبة للطبقات اليت تشكل احملور الرئيسي مالسياسة حول 
 يفماركس( وفقاا للعالقات االقتصادية من حيث أتثريها ل وهنا يشري )كار  ،الفكرة االشرتاكية

حيث يقول: )لقد أخفقت الفكرة دوماا بقدر ما كانت خمتلفة عن )املصلحة(، ومحل  ،السياسة
 . 4 االختيار لصحة وواقعية األفكار السياسية هو الصراع الطبقي والفعلي الذي خياض وفقها

 

وهنا يتبني أبن االشرتاكية قد ركزت على الطبقة كوهنا هي اليت تشكل الوعي السياسي يف 
مصلحتها تنظر إىل األمور وحتللها من زاوية مصلحة وحسب فالطبقة اإلنسانية،  تمعاتاجملداخل 
ىت فرادها إال أن هذه النظرة قد تغريت يف الوقت الراهن حد اليت تشكل تلك الطبقة املوجه ألاألفرا

 ابلنسبة لبعض االجتاهات االشرتاكية. 
 
 

                                                           
 م.1990 – 1ط –بغداد  –، دار الشؤون الثقافية  253مفاهيم يف الفلسفة االجتماعية ، أمحد خورشيد ، ص  -1
 م .2000 – 1ط –دمشق  –، دار القلم  9جتديد الوعي د. عبدالكرمي بكار ، ص  -2
 .  1978سنة  -بريوت ط  –، دار خلدون 73ص  –ترمجة ميشل كيلو –الوعي الطبقي أ. ك اولدوف  -3
 . 74املصدر السابق ، ص  -4
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ونرى يف االجتاه الرأمسايل على العكس من االشرتاكية الدور األكرب واألنشط للفرد يف حياته 
السوق احلر والصحافة احلرة وحرية  كل منحيث ساعد   ، وفهم املفاهيم واملصطلحات السياسية

الرأي والتعبري على خلق نوع من الوعي السياسي املنتج واملؤثر على كافة األصعدة والقضااي اليت 
حتدث يف احمليط الغريب اليت متثل راعي الفكرة الرأمسالية، إال أن ذلك ال يعين أن الفكرة الرأمسالية قد 

عد السليب يف هذه الفكرة يتوضح من خالل استالب اإلنسان فالب ،شكلت جمتمعاا إنسانيا مثالياا 
ونرى ذلك  ، ووعيه وتعامل اآللة مع اإلنسان، من خالل إمهاله عندما يستنفذ طاقاته يف العمل

 بوضوح يف جمتمعات الرأمسال والرأمسالية. 
 

ارتبطت   إىل مسألة الوعي يف إطار السياسة الشرعية، وقد تقد أشار فالفكرة اإلسالمية  أماو 
﴿َومَجََع ه يف القرآن الكرمي دالذي جن حواإلسالمي ابجلمع واحلفظ على الن الفكر كلمة )الوعي( يف

 ،ة ، وقد كونت وعياا سياسياا لدى املسلمني منذ قيام الدولة اإلسالمية يف املدينة املنور  1َفَأْوَعى﴾
وذلك الرتباط اجلانب الديين والدنيوي ببعض، وبدأ العمل على نشر الدعوة اإلسالمية ونشر 

 . 2اإلسالم ااملفاهيم السياسية اليت جاء هب
 

فالوعي السياسي يعرب عن رؤية األفراد للنظام السياسي القائم ، والعمليات السياسية 
، ومدى حزاب السياسية ، ومواقفهم منهاألواملمثلني السياسيني ، وأهداف وبرامج التنظيمات وا

مشاركتهم يف أنشطتها وصيغ وتوجيه القرارات السياسية يف اجملتمع .. أي أن الوعي السياسي: هو ما 
يوجد لدى الفرد من معارف سياسية ابلقضااي واملؤسسات والقيادات السياسية على املستوى احمللي ، 

    3.لبناء الرمسي للحكومة ، ورؤسائها وموظفيها ، وأدوارهموالقومي ، والدويل ، ويشمل هذا املعرفة اب
 

 
 

                                                           
 (. 18اآلية رقم ) –سورة املعارج  -1
 دهوك  –مطبعة خاين  –الطبعة االوىل  ،23-22ص ،زيرفان سليمان الربواري  - احلالة الكردستانية منوذجاا  -الوعي السياسي وتطبيقاته -2

 م.2006
 م.1979القاهرة ،  –، مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية ابألهرام 76الثقافة السياسية املتغرية يف القرية املصرية ، كمال حممد املنويف ، ص -3
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عهم ودورهم : إدراك األفراد للواقع السياسي ، والتارخيي جملتمويعرف الوعي السياسي على أنه
ومشاركتهم يف التصويت ، والسلوك االنتخايب ، واجتاهاهتم السياسية ،  يف العملية السياسية،
القائمة ، وكيفية االعتماد على كل هذه املتغريات يف تقومي الواقع السياسي وانتمائهم لألحزاب 

 .1جملتمعهم، والتعرف على ما ينبغي دعمه أو تغيريه
 

 :  ولذلك فإن من أهم مؤشرات ودالالت وجود الوعي السياسي
 

 .إدراك األفراد لألوضاع واملتغريات السياسية على اختالفها وتنوعها ومستوايهتا 
  سواء كان ذلك يف مستوى الرتشيح أو االنتخاب.، اإلقبال على املشاركة السياسية 
 2. تعبري األفراد عن مدى اهتمامهم ابألمور السياسية ، واملشاركة فيها 

  

                                                           
م، نقالا عن 1985اإلسكندرية  –ئة املصرية العامة للكتاب ، اهلي124-123الشباب واجملتمع ، دراسة ميدانية ، حممد علي حممد ، ص -1

 .162-161الدميقراطية بني احلقيقة والوهم ، د. لطيفة إبراهيم خضر ، ص 
 .162الدميقراطية بني احلقيقة والوهم ، د. لطيفة إبراهيم خضر ، ص  -2
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 املشاركة السياسية. -د
 

 وبني احلاكم واحملكوم.، داللة التفاعل اإلَيايب بني الفرد واجملتمع  املشاركة السياسية هي:
 

وهي هبذا املعىن يستدل هبا على ، فهي مشتقة من الفعل شارك ، يشارك ، مشاركة ، وتعين املسامهة 
أهنا املشاركة يف كل املكاسب االجتماعية ، وتعين كذلك التعاون يف جمال احلصول عليها ، أو على 

املمارسة ، ويؤكد الباحث عبداملنعم املشاط أن املشاركة السياسية شكل من أشكال 1جزء منها
السياسية، تتعلق ببنية النظام السياسي وآليات عملياته املختلفة، حيث يكمن موقعها داخل النظام 
السياسي يف املدخالت، سواء أكانت لتقدمي املساندة للسلطة القائمة أم املعارضة، ولكنها تستهدف 

اعات الذين يقدمون عليها، تغيري خمرجات النظام السياسي، ابلصورة اليت تالئم مطالب األفراد واجلم
لكنه يشري يف الوقت نفسه إىل أن املشاركة السياسية ال تقف يف كثري من األحيان عند حد 
مدخالت النظام السياسي، وإمنا تتعدى ذلك إىل مرحلة حتويل املطالب، وخاصة إذا وجد أفراد أو 

 .2مجاعات قريبة من تكوين املؤسسات ومن نطاق عملها
 

السياسية تعين يف أوسع معانيها "حق املواطن يف أن يؤدي دوراا معيناا يف عملية صنع املشاركة و 
القرارات السياسية، لكنها يف أضيق معانيها تعين حق ذلك املواطن يف أن يراقب هذه القرارات 

 . 3ابلتقومي والضبط عقب صدورها من جانب احلاكم"
 

املشاركة السياسية تعين حتديداا : "ذلك النشاط وعند )صموئيل هنتنغتون( و )جون نيلسون( ، فإن 
الذي يقوم به املواطنون العاديون بقصد التأثري يف عملية صنع القرار احلكومي، سواء أكان هذا 
النشاط فردايا أم مجاعياا، منظماا أم عفوايا، متواصالا أم منقطعاا، سلمياا أم عنيفاا، شرعياا أم غري 

 .4شرعي، فعاالا أم غري فعال"
 

                                                           
، نسخه 3 س الفعل الدميقراطي ، شريفة ماشطي، صم ، املشاركة السياسية أسا2010، سبتمرب 145ص-10الباحث االجتماعي عدد  -1

 .pdfالكرتونية 
 .306(، ص 1988انظر: عبداملنعم املشاط، التنمية السياسية يف العامل الثالث: نظرايت وقضااي )العني: مؤسسة العني للنشر والتوزيع،  -2
 .108(، ص1983)أيلول/ سبتمرب 55، العدد 6املستقبل العريب، السنة أزمة املشاركة السياسية يف الوطن العريب ، جالل عبدهللا معوض،   -3
 .(1997)أيلول /سبتمرب  223، العدد 20، املستقبل العريب، السنة 64املشاركة السياسية والعملية السياسية، حسني علوان البيج، ص  -4
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وعرفت أبهنا: "نشاط إَيايب يتم بطريقة إرادية هبدف املشاركة يف النظام السياسي ، وهي كذلك من 
أهم مالمح ودالالت الدميقراطية ، وتشري املشاركة السياسية إىل تلك العملية اليت يلعب من خالهلا 

ضع األهداف العامة الفرد دوراا يف احلياة السياسية جملتمعه ، وتكون لديه فرصة للمشاركة يف و 
 . 1للمجتمع، وكذلك أفضل الوسائل لتحقيقها وإجنازها"

 
هبدف املشاركة يف رسم وصياغة سياسة ؛ كذلك عرفت أبهنا: "أنشطة إرادية ميارسها أفراد اجملتمع 

واختيار احلاكم واملسئولني يف جمالس احلكم ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غري ، الدولة 
 .2مباشرة"

 
احلياة السياسية  ة يشارك من خالهلا الفرد يفكيوهناك من يرى أن املشاركة السياسية "عملية دينامي

السياسي العام ، مبا حتققه ادي وواع هبدف التأثري يف املسار مشاركته تلك بشكل إر جملتمع ، وتتم 
خالل عدة أنشطة منها املصلحة العام اليت تتفق مع آرائه وانتمائه الطبقي، وتتم هذه املشاركة من 

، واالهتمام ابحلياة سية والرتشيح للمؤسسات التشريعية، والتصويتاملشاركة يف األحزاب السيا
 .  3السياسية"

 
ولدرجة مشاركة اجلماهري داللة تعكس ما يسمح به النظام السياسي القائم هلذه اجلماهري من حقوق 

ى الوعي السياسي للجماهري وتصورها لدورها للمشاركة يف تشكيل القرارات وتعديلها، وأيضاا مد
الواقعي يف صنع القرارات، ويف هذا كشف عن مدى وجود املواطنة املسئولة، ومدى إميان الصفوة 

  4احلاكمة بتلك اجلماهري وحقها يف املشاركة وبقدرهتا على هذه املشاركة.
 

                                                           
 .1997ة أسيوط ، مكتب 30دراسات يف علم االجتماع السياسي ، عبداهلادي اجلوهري وآخرون ، -1
 م2006 -هـ 1427الطبعة األوىل   –، عامل الكتب 178الدميقراطية بني احلقيقة والوهم ، د. لطيفة إبراهيم خضر ،ص -2
 م.1984، دار املوقف العريب ، القاهرة ، 12املشاركة السياسية للفالحني ، صالح منسي ، ص -3
م، نقالا عن الدميقراطية بني 1978-االسكندرية  -، اهليئة املصرية العامة للكتاب 154، ص بناء القوة والتنمية السياسية ، نبيل السمالوطي  -4

 .178الوهم واحلقيقة ، ص 
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عامة، من املتطلبات فاالستقرار السياسي وصيانة األمن االجتماعي وتوفري السالمة ال

 1سياسية واسعة وجدية.بني األفراد من أجل حتقيق مشاركة األساسية لتوفري الطمأنينة 
 

لتتيح لكل مواطن  ؛فاملشاركة يف معناها احلقيق هي طريقة حياة تتخلل كل نسيج اجملتمع
، وهي حق ومسئولية ، حياته ، دون متييز بني املواطننيأن يشرتك يف صنع القرارات اليت تؤثر يف 

ويف الوقت نفسه هي أيضاا هدف ووسيلة ، وهي تتطلب وعياا ورغبة وقدرات ومهارات تنظيمية ،  
 2لقيمة املشاركة.؛ كما تتطلب بيئة متكن هلا النمو وإدراكاا من جانب سلطات الدولة 

 
 

  

                                                           
( إبريل 206، ع ) 30أزمة املشاركة السياسية وقضية حقوق اإلنسان يف الوطن العريب ، جملة املستقبل العريب، رعد عبودي بطرس ، ص -1

 م. 1996بريوت ،  –العربية ، مركز دراسات الوحدة م1996
، 25انظر: املشاركة السياسية والدميقراطية اجتاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم يف فهم العامل من حولنا ،  أ.د. سامية خضر صاحل ، ص -2

 pdf.نسخة الكرتونية 
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 .السياسية يف النظام الدميقراطي : آاثر مفهوم احلرية املبحث الرابع

 

تعود على اجملتمعات اليت تطبق فيها هذه احلرية حسب اختالف  اا ملفهوم احلرية السياسية آاثر إن 
األساس الذي تقوم عليه هذه اجملتمعات ، وحسب آلية التطبيق للحرية ، وهذه اآلاثر إما أن تعود 

أبرز على هذه اجملتمعات إَياابا أو سلباا ، وهذا ما سأتطرق له يف هذا املبحث من خالل ذكر 
 اآلاثر املرتتبة على مفهوم احلرية السياسية يف النظام الدميقراطي.  

 

 أوال  : اآلاثر اإلجيابية.

إن من اإلنصاف اإلشارة إىل أن احلرية يف الغرب كان هلا جوانب إَيابية ودعت إىل ما دعا إليه 
 اإلسالم من أمور خرية صاحلة .

بعدد غري  -قانونياا على األقل -الدميقراطي قد أقرَّ ففي جمال احلقوق واحلرايت جند أن النظام 
قليل من احلقوق واحلرايت ، وذلك مثل : حرية االعتقاد ، واحلرية الشخصية، وحق امللكية ، وحق 
العمل والسكن واالنتقال والتعليم ، ويف اجملال السياسي أقر حبق االنتخاب ، وحق الرتشيح ، 

غري ذلك من احلقوق واحلرايت ، وهو مبثل هذا اإلقرار يكون وحرية الرأي ، وحق االحتجاج إىل 
خمالفاا للنظم االستبدادية اليت ال تقر بشيء مثل ذلك ، ومبثل هذا اإلقرار أيضاا ملع بريق 

 .1الدميقراطية

، وله حق نقدها  ب ابإلشراف على احلكومة وتوجيههايكفل النظام الدميقراطي احلق للشع
 ولذلك صوراتن: ، واالعرتاض على أعماهلا

 
                                                           

 .PDF، نسخة 15حقيقة الدميقراطية ، حممد شاكر الشريف ، ص  -1
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 إحدامها: التمثيل النيايب ، ويشمل حق االنتخاب وحق الرتشيح لدخول الربملان. 

الثانية: حق االجتماع وإبداء الرأي خارج الربملان، ويشمل الصحافة واالجتماعات السياسية 
 واملظاهرات السلمية اليت تقام للمطالبة أبمر معني أو االحتجاج على أمر معني.

اخل الربملان تتوفر للعضو كل الضمانت اليت تتيح له حرية التعبري عن رأيه، وأن ينتقد ويف د
 احلكومة مبا شاء، وحياط ابحلصانة الربملانية اليت تكفل عدم حماسبته على ما يقول.

وهبذا يكون لدى العضو حرية واسعة لتوجيه احلكومة إىل الطريق الذي يرى أنه الصواب، وميلك 
جمموعه سلطة توجيه احلكومة ، وتقييد تصرفاهتا، وجعل الشعب حارساا على هذه  الربملان يف

 ، وحرية النقد ، التصرفات، أما خارج الربملان فاحلقوق السياسية تتضمن حرية التعبري عن الرأي
 .1وحرية االحتجاج

 

مشروعية الدولة ، ومن أبرز مسات احلرية السياسية يف النظام الدميقراطي منع االستبداد وكفالة 
فرتكيز السلطة يغري ِبساءة استعماهلا ؛ ِلما جلبت عليه النفس من اإلسراف يف مباشرة السلطة 

 وإساءة استعماهلا إذا أطلقت القدرة وغابت الرقابة.
 

بيل كما أن مشروعية الدولة تتحقق خبضوع اجلميع للقانون حكاماا أو حمكومني ، وال س
الدولة ، ووجه ذلك أن اجلمع بني سلطيت التشريع والتنفيذ يف  تلطاإىل ذلك إال ابلفصل بني س

يد واحدة ينفي عن القانون صفة التجرد واحليدة والعمومية، فقد تعدل السلطة التنفيذية يف 
القوانني يف احلاالت الفردية اليت يشوهبا اهلوى، بل قد تنشئ هلا القوانني إنشاء مادام ال رقيب 

يد ، وكذلك إذا مجع بني سلطيت القضاء والتشريع يف يد واحدة أصبح عليها يف ذلك وال عت

                                                           
 ( . 195 -193انظر: مذاهب فكرية معاصرة ، حممد قطب ، ص ) -1



43 
 

يف ضوء احلاالت الفردية اليت يشوهبا اهلوى  القاضي طاغية ، وقد تعدل القوانني أو تنشأ ابتداءا 
فتنتفي عن القانون احليدة واملوضوعية كذلك، وابملثل لو مجع بني سلطيت القضاء والتنفيذ يف يد 

إليه ذلك من انتفاء رقابة القاضي على عدالة التنفيذ وشرعيته ، وتصبح احلرية بال واحدة ملا يؤدي 
ضمان مادام القاضي هو املشرع يف الدولة ، وال خمرج من ذلك إذن إال ابلفصل بني السلطات 

  .1حىت توقف كل سلطة طغيان األخرى ، إذا السلطة تقيد السلطة وحىت تتحقق مشروعية الدولة 

  

                                                           
 .19 التعددية السياسية يف الدولة اإلسالمية ، د. صالح الصاوي، ص -1
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 :إذا  فإن للحرية السياسية يف النظام الدميقراطي عدة نواحي إجيابية ميكن تلخيصها فيما أييت 
 

احلصول على حق إخضاع تصرفات احلكومة ؛ لرقابة اجملالس النيابية عليهم إذا مل يعد من  .1
 حق احلكومة االستئثار ابلسلطة دون منازع أو رقيب .

وامر الضرائب دون مربر حقيقي، وهو ما كان حتقق األمن من إصدار السلطات العليا أ .2
 يعاين منه الفقراء، وسائر طبقات اجملتمع .

تراخي قبضة السلطة العليا على املواطنني إذا توزعت تلك السلطة بني السلطة العليا وبني  .3
   1ممثلي الشعب يف اجملالس النيابية والربملانية، الذين حياولون جاهدين إرضاء منتخبيهم عنهم.

  

                                                           
، املكتبة العصرية الذهبية  1ج ،  766-765. غالب علي عواجي ، صاملذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف املسلم منها ، د -1

 م.2006 -هـ 1427الطبعة األوىل جدة  –
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 اثنيا : اآلاثر السلبية . 

كما أن للحرية السياسية يف النظام الدميقراطي جوانب إَيابية ، فإن هلا جوانب سلبيه ال 
ميكن إنكارها ، فاحلرية السياسية اليت دعت إليها األنظمة الدميقراطية ليست بتلك الصورة الزاهية اليت 

كبرية تفرض عليها حبجة وقاية األمن العام والنظام ؛   تبدو عليها ألول وهله ، إذ أن هناك قيوداا 
وذلك خلدمة بعض أصحاب املصاحل الكربى من أرابب السياسة واملال، الذين صاروا يتحكمون 
ابلصحافة ويؤثرون على القضاء وميلكون وسائل اإلعالم ويوظفوهنا لتحقيق رغباهتم، فأصبحت احلرية 

 1ة.ملكاا هلؤالء الفئة القليلة املسيطر 

يقول د. حممد البهي: ) أصبحت احلرية الفردية ميارسها يف نطاق واسع : أصحاب املال وهم 
يف الوقت نفسه رجال السياسة وهم أصحاب دور النشر واإلعالم، وميارسها يف نطاق ضيق أو قد ال 

 . 2ميارسها أصالا حىت يف حق العمل والسعي يف احلياة بقية األفراد يف اجملتمع (

 

ا تلخيص اآلاثر السلبية املرتتبة على احلرايت السياسية يف النظام الدميقراطي واليت قد ال وميكنن
تبدو ملن نظر هلذا النظام نظرة متعمقة ، فبدأ له ألول وهلة أن هذا النظام خلو من السلبيات ، 

 ومنها : 

تالون على ابلنسبة ملوقف السلطة وأصحاب اجلاه والثراء، فقد أتضح أن هؤالء عرفوا كيف حي .1
الشعوب، ويوجهوهنم ملصاحلهم اخلاصة قبل مصاحل الشعوب احلقيقية، حبيث يومهون الشعوب 

  .أهنم حصلوا على كل ما كانوا يطالبون به وكان الرابح احلقيقي هم السلطة

                                                           

 .)ضمن سلسلة مناهج وإصدارات العلوم الشرعية، فئة املسلمني اجلدد( 89ص ، الثقافة اإلسالمية، عبدالرمحن الزنيدي -1
 ، دار الكتب املصرية . 109، ص -مشكالت احلكم والتوجيه حممد البهي  -الفكر اإلسالمي واجملتمع املعاصر   -2
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أما ما حتقق يف ظل الدميقراطية من التشجيع على الفساد األخالقي حتت تسمية احلرية  .2
فإنه  ،هلم من الدعوة إىل اإلحلاد حتت تسمية حرية الكلمة أو حرية األداينالشخصية وما حتقق 

وهذا ابعرتاف ،  بل الصحيح أنه خسارة فادحة وإن مسوه مكسباا  حقيقياا  ال يعترب مكسباا 
  .عقالئهم

الذي ما تنادي به الدميقراطية من املبادئ الرباقة ينقضه أهنا مل حتقق للناس األلفة واحملبة والرتاحم  .3
جاءت به الشريعة اإلسالمية ، فال يزال السلب والنهب واالغتصاب وكثرة اجلرائم هي السمة 

 .  الظاهرة يف األنظمة اليت حتكم ابلدميقراطية

مل يتحقق يف الدميقراطية تكرمي اإلنسان التكرمي الالئق به وإمنا تكرميه يتم حسب األمزجة ومن  .4
أم  قبيحاا  أم غنياا  يكرمه يف كل أحواله سواء أكان فقرياا خالل اعتبارات كثرية بينما اإلسالم 

فإن اإلسالم  ،وهذا هو املكسب احلقيقي الذي َيب أن يعض اإلنسان عليه ابلنواجذ،  مجيالا 
 . وميتاا  يكرم اإلنسان حياا 

ما متدح به الدميقراطية من أهنم ضمنوا للشعوب حق التعبري عن الرأي مهما كان فإنه قد أتضح  .5
تاريخ األوريب أن هذا االجتاه مل يتحقق بطريقة صحيحة إذ أنه ال يزال ألصحاب اجلاه من ال

 .1واحلكم والثراء سيطرهتم املباشرة أو غري املباشرة على رأي تتخذه اجلماهري

اليت أوردها  )د. إدوارد بنيش( يف كتابه "هذه ة للحرية يف النظام الدميقراطي و ومن اآلاثر السلبي .6
ضمنه من أحزاب سياسية ية " واليت أدت إىل تدهور هذا النظام ، هو ما يتهي الدميقراط
، حبيث تتخذ هذه األحزاب الربملان مسرحاا ملنازعاهتا ، فإذا به سوق للمشاحنات وتطرف حزيب

واملناقشات اليت ال تنتهي واليت ال جتدي نفعاا ، واليت ال تبغي األحزاب منها إال خطاب 
لربملان والتأثري فيها ، وبذلك ال يتوصل الربملان إىل اختاذ قرار ما إال اجلماهري من فوق سدة ا

                                                           
موسوعة املذاهب الفكرية املعاصرة ، جمموعة من الباحثني ِبشراف الشيخ َعلوي بن عبدالقادر السقاف ، موقع الدرر السنية على اإلنرتنت  -1

dorar.net . 
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بعد جهد شاق ، وتنساق احلكومة املنبثقة عنه إىل مثل هذا العجز وتعاين منه ما تعاين ، حىت 
، قرار نتيجة لتسوية ال ترضي أحداا إذا استطاعت االتفاق مع الربملان على قرار ما ، جاء هذا ال

 . 1حة حزب من األحزاب على حساب املصلحة العامةأو ترضي مصل

ومن اآلاثر السلبية املرتتبة على احلرية السياسية يف النظام الدميقراطي ما أفرزه النظام من طرق  .7
لالعرتاض على الدولة ورجاالهتا واليت مل تكن معروفة يف نظام احلكم اإلسالمي ، مثل املعارضة 

ياسات الدولة ، وما ينتج عنها من إضراابت واعتصامات السياسية ، اليت هي اعرتاض على س
الفرد  ، وال خيفى ما يرتتب على هذه األساليب من آاثر سلبيه على2ومظاهرات وثورات 

 إزهاق لألنفس وسلب لألموال وانتهاك لألعراض . واجملتمع من ذهاب لألمن و 
 

ارتبطت بشكل وثيق ابحلرايت ابإلضافة إىل أن احلرايت السياسية يف النظام الدميقراطي قد  
األخرى ، وأصبحت هذه احلرايت مكونا أساسياا للمجتمع الدميقراطي املتمتع ابحلرية السياسية مما 

 نتج عنه آاثر سلبية حىت يف غري امليدان السياسي ، نذكر بعضاا منها كأمثلة:

 

 :احلرية يف جمال األخالق .1

أو أهل ملته أصدق من شهادة غريه، وقد اعرتف ال شك أن شهادة اإلنسان على نفسه أو جمتمعه 
األخالقي الذي بلغته جمتمعاهتم، يقول مؤلفا كتاب )مواجهة أزمة  الرتاجعبعض مفكري الغرب مبدى 

أمريكا األخالقية(: " لقد أصبح من املؤمل بوضوح أن القيم األخالقية ليست كما َيب، قد تكـون 
، ، وما زالت منذ مدة طويلة."ق تواجه االهنيار عموماا متطورة من بعض النواحي، لكن هذه األخال

                                                           
 م.1947بريوت  –، دار العلم للماليني 77ترمجة حسن صعب ، ص –هذه هي الدميقراطية ، د. ادوارد بنيش  -1
 .579ابلقرآن والسنة على قضااي احلرية ، ص االستدالل اخلاطئ  -2
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ويضيفان:" إن جمتمعنا مصـاب ابلفساد والفوضى، كثـري من األمريكيني يتجاهلون مسألة الصح 
 .1 واخلطأ )احلق والباطل( إهنم يهتمون مبنافعهم الذاتية، ويربرون سلوكهم غري األخالقي"

هاملتون هوز عن ظاهرة حتـول الرجال إىل نساء والنساء ومن مظاهر تراجع األخالق ما كتبه 
: إىل رجال، واألفراد يف ممارسة احلرية يف اجملتمع األمريكي قد جتاوزت كل احلدود، ويضيف هوز قائالا 

" ومن الظواهر اليت مل تكن مألوفة يف جمتمعنا مث حتولت إىل سلوك طبيعي بدعـوى "احلرية الشخصية" 
اقتناء أو مشاهدة الصور واجملالت اخلليعة بني كل طبقات اجملتمع األمريكي ظاهرة اإلقبال على 

 2وفئاته وعلى وجه اخلصوص بني موظفي الكوجنرس وموظفي احملكمة العليا."

وقد عانت السياسة يف الغرب من تراجع األخالق ، فقد اضطر السناتور )النائب( األمريكي   
والية أورَين( رئيس اللجنة املالية إىل االستقالة )مجهوري من   Bob Packwoodبوب ابكوود 

بعد أن قررت )جلنة األخالق( يف الكوجنرس طرده ابإلمجاع، وحاول أن يدافع عن نفسه لكن 
وتتلخص التهم  ، حتقيقات اللجنة ومذكرات النائب اليت بلغت عشرة آالف صفحة أثبتت إدانته

قه جنسياا ومالياا ، ودار احلديث يف وسائل اإلعالم املوجهة إىل النائب ابكوود يف سوء سلوكه وأخال
عب األمريكي من ، وما موقف الشـالفساد والسلطة هل مها متالزماناألمريكية يف تلك األايم عن 

 .3 وهل تستحق الثقة أو إن هذه الثقة قد تزعزعت؟ ،مؤسساته السياسية

  

                                                           
1- (New York:  s Moral Crisis’Confronting America Thomas Hansen and Frank Macchiarola,

Hasting House, 1995), P3-4. الطبعة الثانية .61_60، نقالا عن د. مازن مطبقاين ، الغرب من الداخل ص ، 
 ه، هاملتون هوز .1414 _الرايض_ دار العاصمة، 85ن الداخل: ترمجات ودراسات يف اجملتمع األمريكي صسعود بن حممد البشر. السقوط م -2

 .61_60م نقالا عن د. مازن مطبقاين ، الغرب من الداخل ص2020السقوط الرتاجيدي: أمريكا عام 
 .61الغرب من الداخل ، د. مازن مطبقاين ، ص -3
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 :األاثر السلبية للحرية على مستوى األسرة  .2

وهي يف خضم نزعة  -إن األسرة واحلياة الزوجية واألطفال تعاين يف الغرب الدميقراطي 
فهنالك حتوالت كثرية طرأت  ،معانة كبرية  –االستقاللية واحلرية ابعتبارها أسساا للدميقراطية الغربية 

 اليت تعيشها اجملتمعات الغربية. نتيجة الفردية املتمادية ؛ على عالقة الشريكني

هذه التحوالت ، أن الشريكني اللذين يعيشان حتت سقف واحد ، سواء كان هذا العيش  ومن
نتيجة زواج أو مساكنه ، ينزعان إىل أن تكون لكل منهما حياته اخلاصة اليت ال يشاركه فيها الطرف 
اآلخر ، واملربر يف ذلك نبع من قناعة لديهما أن العيش حتت سقف واحد ينبغي أن ال يقطع 

أحدمها ، أو يطمس شخصيته ، بل عليه أن يشكل فسحة إلغناء عالقتهما ، واحملافظة جناحي 
على حريتهما ؛ لذا فكل واحد منهما له عامله اخلاص الذي يعاشره مبعزل عن شريكه ، وقد حيصل 

 . كون للشريك أي معرفة هبذا العاملأن ال ي

واألثر الناتج من هذه النزعة تنعكس على األسرة واألطفال ، وبذلك ينزع فيها كل فرد من   
 أفراد العائلة إىل أن يكون له عامله اخلاص يف البيت. 

هذا كله أفضى إىل نظرة جديدة إىل اخليانة الزوجية ؛ إذ تبني من خالل استطالع أجري 
   هنم إقامة عالقة مع شخصني يف الوقت نفسه ،من الفرنسيني ِبمكا (%42)أخرياا أن ما يقارب 

   1.يفضلون عدم معرفة ما إذا كان شريكهم خيوهنم (65%) و

 

  

                                                           
مازن  –دراسة للظواهر االجتماعية  –، الغرب من الداخل  168 -163ل والشرع ، نيف معروف ، ص ينظر: الدميقراطية يف ميزان العق -1

 ( . 30مطبقاين ص )
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 .السياسية يف النظام الدميقراطي املبحث اخلامس : نقد مفهوم احلرية

 

ويف موضـوع حبثــي  ، ذه مـن جانبيــه اإلَيـايب والســليبال بـد لنــا حـني التطــرق ملوضـوع مــا ابلنقـد أن  خــ
هذا "مفهوم احلرية السياسية يف النظام الدميقراطي" ، سأتعرض لنقد املفهوم من خـالل النظـر واملقارنـة 
بني احلرية السياسية يف نظام احلكم اإلسالمي وبني احلرية السياسية يف النظام الدميقراطي ، وذلك مـن 

 خالل ذكر مناذج للحرية السياسية يف النظامني واملقارنة بينهما.
  

 : حدود احلرية يف النظام اإلسالمي والنظام الدميقراطي :أوال  

 طريقاا  للحرية جعل اإلسالم فقد ،1نفسها الشريعة من بضوابط ومقيدة موصوفة اإلسالم يف احلرية
 بني وتؤلف اجلميع حتقق مصلحة ، حيث واحد آن يف واجملتمع الفرد مصلحة حيقق واضحاا 
 .2القلوب

دية اخلالصة هلل وحده ال التحرر من عبودية غري هللا ، والعبو فالنظرة اإلسالمية للحرية تقوم على 
، وذلك ِبعادة صياغة أغالل اجلاهلية وظلمها وظلماهتا ، وذلك عندما حرر اإلنسان منشريك له

ين الفريد" الذي اجليل القرآ "، ومتت تربيةسالمية اليت حررت ملكاته وطاقاتههذا اإلنسان الصياغة اإل
دار األرقم بن أيب األرقم" اليت كانت أوىل مؤسسات  "رابه الرسول صلى هللا عليه وسلم على عينه يف

الصناعة الثقيلة اليت أقامها اإلسالم إلعادة صياغة هذا اإلنسان.. أي أن منهاج اإلسالم يف احلرية 
 األصول" البد أن تسبق"؛ ألن  الدولة"بل "و"األمة" قد وضع "الرتبية" قبل "السياسة"، والتحرير ق

 .3الفروع""

 

                                                           
 –منشورات املكتبة العدرية  –، الطبعة الثالثة  ٤٢٤ ص – األنصاري إمساعيل عبداحلميد  .د  -مقارن دراسة -الدميقراطية  يف وأثرها الشورى -1

 بريوت . –صيدا 
املكتبة العصرية  – 1، ج٧٨٦ ص – عواجي علي بن غالب .د  :أتليف – منها املسلم وموقف اجملتمعات يف ودورها – املعاصرة الفكرية املذاهب -2

 م.2006-هـ 1427 –الطبعة األوىل  –جدة  –الذهبية 
 بتصرف . "85" السنة" 11م اجلزء"2201هـ، أكتوبر 1433املفهوم اإلسالمي للحرية، د. حممد عمارة، جملة األزهر ذو القعدة  -3
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لعـــدل حـــىت ال ، واب ريـــة قيـــدها ابلفضـــيلة حـــىت ال ينحـــرففاإلســـالم حـــني أعطـــى اإلنســـان احل
وابحلق حىت ال يزيغ مع اهلوى ، وابخلري واإليثار حىت ال تستبد به األننية ، وابلبعـد عـن الضـرر ، َيور

 . 1حىت ال تستشري فيه غرائز الشر

وتقويــة  ،وتثبيـت دعــائم العــدل ،والـنظم يف الشــريعة اإلســالمية تتجـه إىل محايــة احلــرايت العادلــة
 .2سلطان احلكم على أساس من ذلك

، فاحلريـة الليرباليـة الغربيـة  واجلماعـة الفـرد أخالقيـة حلريـة حـدود أمـا يف النظـام الـدميقراطي فـال
ال ختضــع أليــة قيــود، فاحلريــة الــيت متنحهــا  تــدعي أن اإلنســان هــو ســيد الكــون، وأن حريتــه الشخصــية

 الدميقراطية الغربية هي حرية احليوان ال حرية اإلنسان.

إذاا فإن احلرية املتاحة على أوسع أبواهبا يف النظام الدميقراطي هي حرية الفساد والرذيلة وكل   
النظرية لب الدميقراطية كما ما يناقض األخالق والدين ، أما احلرية السياسية اليت هي من الناحية 

يقولون فإهنا حرية ظاهرية أو صورية،  فهي حرية القادرين ألن حرية الرأي والصحافة واألحزاب بل 
والرأي العام نفسه أصبحت صناعة وفق ما تضع هلا احلكومة من مواصفات، ككل صناعة عمادها 

وهم حبق املسيطرون  ،كرة من الرأمسالينيالتخطيط والتمويل، وهذان العنصران متوافران لدى القلة احملت
 اإلضرار عدم ضابط إال ال حيدها مطلقة فهي احلقوق وكذلك، 3على أنظمة احلكم بغري جدال

 .4ابلغري، والقانون

  

                                                           
 م.1999 -هـ 1420، الطبعة األوىل  44النظام السياسي يف اإلسالم ، د. شوكت حممد عليان ، ص -1
 .46املرجع السابق ، ص  -2
 . 65-63فتنة الدميقراطية ، أمحد الشنقيطي، ص   - 3
  -، الطبعة األوىل24٤ص – رابح إسحاق .د – وعاملية عربية ، تربوية ثقافية ، اجتماعية ، اقتصادية ، اسرتاتيجية ، سياسية – معاصرة قضااي -4

 م . 2010كنوز املعرفة 
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 :: من احلرية السياسية ) حق اختيار احلاكم ( اثنيا  

قبـــل طـــالب هـــذا املنصـــب ، جنـــد أن النظـــام الـــدميقراطي يف اختيـــار احلـــاكم يعتمـــد علـــى الرتشـــيح مـــن 
 :واالنتخاب من قبل الشعب ، فهو مكون من شقني

 .طالب أو مرتشح يدعو الناس إىل اختياره .1
صـواهتم ألحـد أالـذين مينحـون  -وهم من ميكن أن يطلـق علـيهم الشـعب السياسـي -املنتخبون .2

 .املرتشحني
مــا أن خيتـاروا رئــيس الدولــة يفـوز هبــذا املنصـب مــن حيصـل علــى أغلبيــة أصـوات النــاخبني، والنـاخبون إو 

 .مباشرة، وإما أن خيتاروا طائفة من الناس، وهي اليت تقوم ابنتخاب الرئيس على اختالف األنظمة

إىل  ويسـتندون ، األسـلوب هـذا يرتضـون ال اإلسـالم يف السياسـي النظـام يف البـاحثني بعـض ولكـن
 الشأن.  هذا يف نبوية وأحاديث الكرمي القرآن من نصوص

  .1﴿  َفاَل تـُزَكُّوا أَنُفَسُكْم ُهَو أَْعَلُم مبَِن اتَـَّقى ﴾  :تعاىل هللا قول منها

 : النبوية األحاديث ومن

اي عبـدالرمحن وسـلم: ) عليـه هللا صـلى هللا رسـول يل قـال : قـال عنـه هللا رضـي مسـرة بـن عبـدالرمحن عـن
وُِكْلــَت إليهــا، وإن أوتيتهــا مــن غــري مســألة بــن مســرة، ال تســأل اإلمــارة؛ فإنــك إن أُوتِيتَـَهــا عــن مســألة 

 .2أُِعْنَت عليها(

فالذي يؤخذ على هذه الطريقة أهنا تعتمد على أن يطلب اإلنسان من اآلخرين اختياره هلذا املنصب، 
وهو يف سبيل ذلك سوف يقدم هلم من األسباب الـيت تـدعوهم إىل اختيـاره دون غـريه مـن املرتشـحني، 

                                                           
 . 32سورة النجم اآلية  -1
 . (6622رواه البخاري ، كتاب األميان والنذور ، ابب قول هللا ال يؤخذكم هللا ابللغو يف أميانكم ، رقم احلديث ) -2
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شـأنه علـى أن يشــهد ابلكـذب لنفسـه وابلكــذب علـى غـريه، فلــيس كـل مـا يــذكره ممـا حيملـه يف غالــب 
من مميزات لنفسه صـحيحة، كمـا أنـه لـيس كـل مـا يـذكره مـن سـيئات اآلخـرين صـحيحة، وعلـى ذلـك 
فهذه الطريق تشرع يف ضمن ما تشرع الكذب والـدجل ولـو بطريـق غـري مباشـر، ومثـل هـذا مـن طبيعـة 

 .1يرشح نفسه الدعاية اليت ال بد منها ملن

فمن املمكن أن حيكم الكافر أو املرأة أو الفاسق مادام قد أنه حصـد أكثـر األصـوات ، وتـؤثر الدعايـة 
 . 2ورجال املال واإلعالم لصاحلهم

أما يف نظام احلكم اإلسالمي فإن الدارس ألغلب قواعـده وأنظمتـه السياسـية ، َيـد أهنـا تتأسـس علـى 
سـلطة األمـة فـاهلل عـز  لق منهـا ، ويظهـر ذلـك مـن خـالل الوقـوف علـىمبدأ احلرية، وتبىن عليها ،وتنط

جملمــوع املكلفــني، ومل َيعلهــا لشــخص أو ســاللة أو عشــرية أو جــنس، ويلحــظ  "وجــل جعــل "الســلطة
ــارَِقُة فَــاْقطَُعواْ ﴿مــة، فقــد قــال تعــاىل: ذلــك مــن اخلطــاب التكليفــي، فقــد جــاء عامــاا لأل ــارُِق َوالسَّ َوالسَّ

ُهَما ِمَئَة َجْلَدةٍ ﴿ ، وقوله تعاىل:3﴾أَْيِديـَُهَما  .4 ﴾الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِ نـْ
 

مــع أن احلــد يقيمــه شــخص واحــد، ولكــن اخلطــاب الشــرعي جــاء ليكلــف األمــة كلهــا يف ذلــك، وهــي 
 تنيب عنها من يقيم احلد، وكذلك سائر اخلطاابت الشرعية التكليفية.

ســلطة األمــة اختيــار اإلمــام، واإلمــام هــو رأس النظــام السياســي وهــو نئــب األمــة يف  ومــن أهــم مظــاهر
إدارة شـــؤوهنا وحفـــظ مصـــاحلها املتعلقـــة ابلـــدين والـــدنيا، فقـــد عـــرف فقهـــاء السياســـة الشـــرعية اإلمامـــة 

 . 5" بقوهلم: "اإلمامة موضوعة حلراسة الدين وسياسة الدنيا
 

                                                           
 حممد بن شاكر الشريف، موقع صيد الفوائد . -ضعية واألحكام الشرعية رائسة الدولة بني األنظمة الو  -1
 هـ .1434الطبعة األوىل  –، جملة البيان  556د. إبراهيم احلقيل ، ص االستدالل اخلاطئ ابلقرآن والسنه على قضااي احلرية ، -2
 ( .38سورة املائدة : اآلية ) -3
 ( .2سورة النور: اآلية ) -4
 ، وزارة األوقاف الكويتية.329ص 20الفقهية جاملوسوعة  -5
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محـل الكافـة علـى مقتضـى النظـر الشـرعي يف مصـاحلهم ويف مقدمة ابن خلـدون : اخلالفـة هـي 
إذ أحــــوال الــــدنيا ترجــــع كلهــــا عنــــد الشــــارع إىل اعتبارهــــا مبصــــاحل  ،األخرويــــة والدنيويــــة الراجعــــة إليهــــا

 .1اآلخرة
 

وإن   ، وقد أمجعت فرق األمة وأهل امللـة علـى أن طريـق ثبـوت اإلمامـة هـو االختيـار مـن األمـة
، فـإن االختيـار يعـين احلريـة، إذ ينتفـي معـىن االختيـار  ختيـار مـن األمـةكان طريق تعيـني اإلمـام هـو اال

 .إذا ُصحب ابإلكراه، ألن االختيار يقوم على إرادة مطلقة للمكلفني
 

، والبيعــة هــي "وقــد جتلــت هــذه اإلرادة مبــا مت التعــارف عليــه يف الفقــه اإلســالمي ومس ــى "البيعــة
ينعقـد بـني األمـة واإلمـام، يرتتـب عليـه حقـوق والتزامـات أو مبعىن آخر هـي عقـد  ،2العهد على الطاعة

متبادلة؛ فيرتتب على األمة واجب السمع والطاعة والنصرة والنصيحة لإلمام، بينما يرتتب على اإلمام 
واجــب تطبيــق شــرع هللا ومحايــة ديــنهم وأرضــهم وتوزيــع فيــئهم وإقامــة العــدل بيــنهم إىل آخــر الواجبــات 

 . 4ام اخلالفة وتنصيب احلاكم أهم ما جتسدت فيه مبادئ اإلسالم السياسية، والريب أن نظ3املفروضة
 

إذاا فنصب احلاكم يف النظام اإلسالمي يعتمد على اختيار الكفؤ لتويل أمور املسلمني والقـادر 
 يق مصاحلهم وإقامة العدل بينهم .على حتق

 
 

  :ويعتمد النظام اإلسالمي يف حتقيق ذلك على أمرين
 

                                                           
 بغداد . –( ، مكتبة املثىن 4/87الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ) -1
 . 274ص 9املوسوعة الفقهية ج -2
 .32 – 31، إسالمية املعرفة العدد: رحيل حممد غرايبة مسألة احلرية يف النظام السياسي اإلسالمي  -3
 ، دار النفائس الطبعة األوىل .388:احلياة الدستورية ،ظافر القامسي، ص1نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ  اإلسالمي ، ج -4

http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_authors.asp?authorID=%201237
http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_authors.asp?authorID=%201237


55 
 

ال يتقدم أحد من الصاحلني هلذا املنصب وال يطلبه لنفسه، ومن النصوص الدالة على ذلك قول  :أوال  
 النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال تسأل اإلمارة"

 .2ال أتمرن على اثنني"، وقوله صلى هللا عليه وسلم: "1

مبـا يف ذلـك  وهذا يقضي على املفاسد النامجة عن شـعور الـبعض أبحقيـتهم هلـذا املنصـب علـى غـريهم 
من عجب وغـرور والشـعور ابالسـتعالء علـى اآلخـرين، كمـا يـتخلص مـن الكـذب والقـدح يف اآلخـرين 
املصــاحب لعمليــة الدعايــة عنــد ترشــيح نفســه لإلمــارة ، وكــذلك عــدم االضــطرار أو احلاجــة إىل إعطــاء 

 .مكافأة على انتخاهبم إايه يريدونهوعود للشعوب بتحقيق بعض ما 
 

ـــار مـــن يصـــلح هلـــذا املنصـــب، أو ابختيـــار أكثـــرهم  :اثنياااا   ـــار هـــم الـــذين يقومـــون ابختي أن أهـــل االختي
عند تعدد الصاحلني للمنصب ، ومن النصوص الدالـة علـى ذلـك قـول الرسـول صـلى هللا عليـه  صالحاا 

يسـتفاد  " يب هللا، فقولـه " 3خلالفـة أيب بكـر: " هللا هللا واملؤمنـون إال أاب بكـر" وسلم عندما قال مشرياا 
يف التوليــة مــن منــه األمــر القــدري الــذي قــدره هللا تعــاىل، وقولــه "واملؤمنــون" يســتفاد منــه مكانــة املــؤمنني 

قـول عمـر  إمنا هو للمؤمنني ، كما يـدل لـه وإن إسناد منصب الرائسة ملن يستحقها الناحية الشرعية ،
عــن غــري مشــورة مــن املســلمني فــال يبــايع هــو وال الــذي ابيعــه،  مــن ابيــع رجــالا رضــي هللا تعــاىل عنــه : "

 5.6أن يقتال " 4تغرة

  

                                                           
 (  .6622رواه البخاري ، كتاب األميان والنذور، ابب قول هللا ال يؤخذكم هللا ابللغو يف أميانكم ، رقم احلديث )  -1
 ( .1826رواه مسلم ، كتاب اإلمارة ، ابب كراهة اإلمارة بغري ضرورة ، رقم احلديث ) -2
 ( .2387هللا عنه ، رقم احلديث ) رواه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، ابب من فضائل أيب بكر الصديق رضي -3
 تغرة: حذرا. -4
 ( .6830م احلبلى من الزن إذا أحصنت رقم احلديث )، ابب رج كتاب احلدود،   صحيح البخاري -5
 حممد بن شاكر الشريف ، موقع صيد الفوائد . -رائسة الدولة بني األنظمة الوضعية واألحكام الشرعية  -6

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=1
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=1
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=3734
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=3734
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 الشورى بني نظام احلكم اإلسالمي والنظام الدميقراطي :

ــــة لــــه ألهنــــا توصــــل النــــاس إىل اإلدراك  يعتــــرب اإلســــالم الشــــورى أســــاس احلكــــم ، ودعامــــة قوي
إذ احلكــــم اكم أن يســــتبدَّ أبمــــور احلكــــم ، "الصــــحيح يف عامــــة األمــــور، وألن اإلســــالم  هللا علــــى احلــــ

االستبدادي إمنـا يكـون حيـث يقـع التفـاوت بـني النـاس يف اجلـنس أو اللـون أو الـدم أو النسـب أو حنـو 
ذلــك مــن الفــوارق الطبيعيــة ، وحيــث ال شــيء مــن ذلــك يف اإلســالم كانــت الشــورى أســاس احلكــم يف 

َوأَْمـرُُهْم  ﴿، كما قال سبحانه وتعاىل واصفاا املـؤمنني : ء األمر هبا يف كتاب هللا تعاىل، فجا1اإلسالم" 
ــــنَـُهْم  ــــه : 2﴾ُشــــوَرى بـَيـْ ــــذي ال ينطــــق عــــن هــــوى بقول ــــه وســــلم وهــــو ال ، و مــــر رســــوله صــــلى هللا علي

، وإمنــا م ابملشــاورة حلاجـة منـه إىل رأيهـم، ومـا أمـر هللا نبيــه صـلى هللا عليـه وسـل3﴾ َوَشـاِوْرُهْم يف اأَلْمـرِ ﴿
 .4يعلمهم ما يف املشاورة من الفضل ، ولتقدري به أمته من بعدهأراد أن 

وقاعــدة الشــورى وردت يف القــرآن عامــة ، حبيــث تســتطيع كــل دولــة أو مجاعــة يف أي زمــان ومكــان أن 
 .5تشرع يف هذا الصدد من القوانني ما يناسب احلال واملصلحة

 .6الرأي مبراجعة البعض إىل البعض: استخراج أبهنا راغب األصفهاين ، " املشورة " وقد عرف ال

وُعر ِفت أبهنا : "عرض أمر من األمـور علـى األمـة أو مـن ينـوب عنهـا مـن ممثلـي األمـة أو اجملتهـدين أو 
أصــحاب اخلــربة والتخصــص ، إلبــداء الــرأي فيــه لالسرتشــاد بــه يف صــنع القــرار السياســي واالجتمــاعي 

 .7مية"واإلداري الذي يهم األمة يف إطار الشريعة اإلسال

                                                           
 .  30النظام السياسي يف اإلسالم ، د. شوكت حممد عليان ، ص -1
 .38سورة الشورى اآلية  -2
 .159سورة آل عمران اآلية  -3
( ، اجلامع ألحكام القرآن ، مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب 7/344جامع البيان عن أتويل آي القرآن ، ابن جرير الطربي ) -4

 م .1985بريوت  –( دار إحياء الرتاث العريب 4/250)
 م.1970_1390الفتح _ بريوت ، الطبعة األوىل  ، علي منصور ،  دار30انظر: مقارنت بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية ، ص  -5
 .46، ص25روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، أبو الفضل شهاب الدين األلوسي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان ج -6
 م.1983، 11، جامعة األزهر صالشورى يف اإلسالم والفكر السياسي املعاصر ، أمحد عبدالفتاح ، رسالة دكتوراه  -7
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واملالحـظ علــى هــذا التعريــف وغــريه مـن التعريفــات الــواردة يف بيــان معــىن الشـورى أهنــا بوجــه عــام ، قــد 
لراشـــدة ، اســـتندت يف صـــياغتها إىل التطبيقـــات التارخييـــة لعمليـــة الشـــورى يف عهـــدي النبـــوة واخلالفـــة ا

ص قاطعـة مـن كتـاب مهمـا كـان نوعهـا ، والـيت ال حيكمهـا الـوحي بنصـو  حيث كان يـتم عـرض األمـور
 السـتجالء املصـلحة املقصـودة شـرعاا ؛ ، على ذوي الرأي واخلربة واالختصاص مـن أفـراد األمـة  ةأو سن
، كما أن الشـورى قـد جـرت ابألوضـاع الـيت جـرت فيهـا أبسـلوب ذلـك العصـر ومبـا يتجـه مـن 1وإقرارها

 .2أوضاع ، لذلك فهي مبدأ من مبادئ نظام احلكم اإلسالمي
 

أن ننظـر إىل العالقــة بـني الشــورى والدميقراطيـة جنــد أن بـني النظــامني أوجـه اتفــاق ال وإذا أردن 
ميكن إنكارها ، إال أن هذا ال ينبغي أن حيجـب عنـا أوجـه الفـوارق اجلوهريـة بينهمـا ، فلكـال النظـامني 

 يف جزئية الشورى كون من تنبع إمنا األوجه ، وهذهة ، واليت متيزه عن النظام اآلخر خصوصياته الذاتي
 لـه نظـام مـن نبعـة الدميقراطيـة كمـا أن ، وأهدافـه اخلاصـة اخلاصـة فلسـفته لـه متكامـل إسـالمي نظـام
 .3خمتلفة يف بيئات منهما كل طُبق وقد ، معينة وأهداف فلسفة

 

 :وميكننا إجياز الفوارق واالختالفات بني النظامني يف األمور اآلتية 
 

 الفكري لكل من الدميقراطية والشورى .األول : اختالف األساس العقدي و  األمر
يستند مفهوم الدميقراطية يف سياقة احلضاري إىل أساس فلسفي وضعي جتسد يف فكرة مفرتضة عرفت  

نظرية العقد قراطية ونشأهتا التارخيية ابسم "كما مر علينا يف املباحث السابقة يف احلديث حول الدمي
" ، هذه الفكرة بنيت على تصور جتريدي خيايل ليس له أي أساس واقعي ال من حيث االجتماعي

الزمان وال من حيث املكان ، األمر الذي جعلها حمل هجوم عنيف وانتقادات كثرية متواصلة ، مما 
                                                           

   ضع يفاحلرية السياسية يف النظام الدستوري املعاصر والفقه اإلسالم "دراسة مقارنة" يف األصول النظرية وآليات املمارسة مع التطبيق على الو  -1
 .BDF، نسخة 98ص  هادة دكتوراه الدولة يف القانون ، علي قريشي ،رسالة ، رسالة مقدمة لنيل ش –اجلزائر 

 م .1968، دار الفكر العريب _ بريوت _  83نظام احلكم يف اإلسالم ، حممد عبدهللا العريب ، ص  -2
 .23٤ ص - األنصاري إمساعيل عبداحلميد .د – مقارنة( )دراسة الدميقراطية يف وأثرها الشورى -3
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، إىل حجج عملية واعتبارات واقعية أدى إىل عزوف الكثري من أنصارها عن التمسك هبا ، والتجائهم
 .1به املبدأ الدميقراطي يربرون

 

 صورة فهي ، 2واالجتهاد والدساتري القوانني مصدره ، بشري ، دنيوي فالدميقراطية أساسها
 .3 حمدودة بشرية ألجيال

 

أما مفهوم الشورى يف النظام اإلسالمي ، فإن مصدرها وأساسها هو الوحي اإلهلي ، فهي 
 أي ، والسنة املطهرة الكتاب مصدرها ؛ العصور كل يف اإلنسان إىل السماء رسالة حتمله إمياين نظام

 ، 4الساعة أن تقوم إىل اا خالد اا تشريع وجعلها ، وطباعه بدقائقه العامل اإلنسان خالق وأوجبها شرعها
    ومكانا يف عهدي النبوة واخلالفة الراشدة ، يف صورة زمانا  ةيف فكرة حقيقية اثبت وجتسدت واقعياا 

حمددة بني كل من احلاكم والتزامات  والذي يرتب حقوقاا  ،"اإلسالمي "بعقد البيعة ما يعرف يف الفقه
على ذلك فإن تقرير نظام الشورى يف اإلسالم مل يكن نتيجة فكر أهل اإلسالم  ، وأتسيساا واحملكوم

وال خاصية من خصائص تفكريهم ، وإمنا هو نظام رابين اختص هللا به عباده املؤمنني وجعله من 
 م املميزة هلم رأفة ورمحة هبم.  صفاهت

 

على ما تقدم ، فإن الشورى على خالف الدميقراطية ليست ابملذهب السياسي الذي  وبناءا 
ختتلف وتتغري أصوله ومبادئه وصياغته ، حبسب فكر الشعوب واألمم وتباين فلسفاهتا ومعتقداهتا ، 
وإمنا هي صياغة إهلية اثبته ال ختتلف مبادئها ، حبسب فكر الشعوب ، والدول اإلسالمية ، وإن 

طرق وأشكال ووسائل ممارستها ، كما أهنا فريضة دينية واجبة على احلاكم واحملكوم ،  مث تباينت 
عزله واستبداله ، إذ الشورى : "من قواعد  اتركها ، ويفقد احلاكم شرعية حكمه بدوهنا ، بل يوجب

 له واجب ، وهذا مما ال خالف، ومن ال يستشري أهل العلم والدين فعز الشريعة وعزائم األحكام
5.6فيه"

 

                                                           
 .142-141ص، وانظر : النظم السياسية ثروت بدوي  770النظم السياسية ، حممد كامل ص -1
 ٦١ ص - رابح إسحاق .د – وعاملية عربية ، تربوية ثقافية اجتماعية، ، اقتصادية ، اسرتاتيجية ، سياسية – معاصرة قضااي -2
 م.1992 -هـ 1413الرايض ، الطبعة الرابعة  –، دار النحوي للنشر والتوزيع ٣٤ ص – النحوي رضا علي عدنن .د – الدميقراطية ال الشورى -3
 .٩٠ ص – عتيق علي أمحد نزار  :أتليف – املعاصرة النيابية ابلدميقراطية مقارنة دراسة وضمانته قواعده الشورى مبدأ -4
     ( ، دار الكتب املصرية ، القاهرة ، الطبعة الثانية4/249اجلامع ألحكام القرآن ، أيب عبدهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ، اجلزء ) -5

 م.1935 - ه1353
 .م1999، دار النهضة العربية ، القاهرة  64شرعية السلطة والنظام يف حكم اإلسالم "دراسة مقارنة " صبحي عبده ، ص -6
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  :من حيث السلطة التشريعية  :األمر الثاين 
 

إن سلطان التشريع املطلق يف الشورى اإلسـالمية هلل عـز وجـل وحـده واحلاكميـة لـه سـبحانه ، حـىت يف 
، ألن احلكـــــام 1املســـــائل االجتهاديـــــة أو اخلالفيـــــة ، األصـــــل فيهـــــا أن ال ختـــــرج عـــــن مقـــــررات الشـــــريعة

معينة ، ومبجموعة مـن القـيم اخللقيـة والتشـريعية الـيت تكـون إطـاراا ملزمـاا  واحملكومني فيها مقيدون بفكرة
للجماعة أبسرها ، وهذا اإلطار هو ما يسـميه علمـاء القـانون املعاصـرون ابلقـانون األساسـي للجماعـة 
أو الدستور اجلامد ، الـذي ال متلـك أغلبيـة نـواب الشـعب تعديلـه ، وهبـذا الدسـتور الثابـت متيـز النظـام 

نه نظام يطلق عليه يف العصر احلديث نظام قانوين ، أي خيضع احلاكم واحملكوم سالمي السياسي أباإل
 .    2فيه حلكم القانون 

 

ــــإن حــــق التشــــريع يعــــود للشــــعب أ  ــــدميقراطي ف ــــيت أمــــا يف النظــــام ال و للمجــــالس التشــــريعية ال
الدراســات الدســتورية  ، ولألنظمــة والقــوانني الوضــعية الــيت هــي مــن وضــع البشــر، وقــد درجــتيرشــحها

حبيــث ال  ،احلديثــة علــى حتديــد الســلطة الــيت تتــوىل التشــريع ، وعلــى حتديــد ســلم ملســتوايت املشــرعني
يصــــادم التشــــريع األدع التشــــريع األعلــــى وهــــو مــــا يصــــدر عــــن هيئــــة هلــــا صــــفة العلويــــة دســــتوراي مثــــل 

، 3التشريعية ومسو التشـريع وهو ما يسمى بتدرج السلطة ،التشريعات الصادرة عن الشعب أو من ينيبه
فالسيادة الشعبية يف الدميقراطية الغربيـة معناهـا أن مـا تقـرره أغلبيـة اجلماعـة يكـون نفـذاا ، ومعـىن ذلـك 
أن إرادتــه هــي العليــا ، وأهنــا يف أمــور السياســة واحلكــم والتشــريع تــربم مــا تشــاء وتــنقض مــا تشــاء ، ال 

 .       4حيدها يف ذلك حد

                                                           
 سوراي . –، دار ابن كثري 194الشورى فريضة إسالمية ، علي حممد الصاليب ، ص  -1
 .16النظام السياسي يف اإلسالم ، د. شوكت حممد عليان ، ص -2
 ( .58ة التشريعية يف نظام احلكم اإلسالمي والنظم املعاصرة _ دراسة مقارنة _ ، د. ضو مفتاح غمق  ص )السلط -3
 (.16النظام السياسي يف اإلسالم ، د. شوكت حممد عليان ، ص ) -4
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 : عليها تقوم اليت القيم حيث من :األمر الثالث 

فهـي  ولـذلك ،القـومي اإلسـالمي الـدين مـن نبعـة القـيم وهـذه ، اثبتـة شرعية قيم ظل يف الشورى قامت
 ورغباهتا.  األمة تصرفات وحتكم تضبط فهي مث ومن ، والرغبات امليول لتقلبات خاضعة غري

 فيهـا تـتحكم القـيم وهـذه ، الغـريب اجملتمـع وضـعها متغـرية نسـبية قـيم علـى قامـت فقـد أمـا الدميقراطيـة
 . األكثرية رغبات وميول

 

 مان كال ظلاه يف حتكام الاذي االجتمااعي النظاام طبيعاة مان حياث اخاتالف :األمار الراباع 
  :الدميقراطية والشورى

دينيـة ، فهـو  ال أسـس علـى يقوم الغريب العامل يف الدميقراطية ظله يف حتكم الذي االجتماعي النظام إن
 بـني أو "والدولـة الـدين" بـني الفصـل ، وهـذا الدولـة عـن الـدين فصـل عقيـدة أسـاس علـى يقـوم نظـام

 سـلطة مـع األورويب الفكر لصراع نتيجة األوروبية كان يف اجملتمعات "الزمنية والسلطة الدينية السلطة"
 وذلـك الكنسـي، الالهـويت الفكـر مـع وأخـرياا  ،اثنيـاا  ورجاهلـا الكنيسـة سـلطة ومـع ،واألمـراء أوالا  امللـوك

 1.م1789سنة  الفرنسية الثورة قيام حىت الصليبية منذ احلروب

 كما والدولة، فاإلسالم الدين بني الفصل هذا يقر ال فإنه االجتماعي، للنظام اإلسالمي التصور أما 
 كانـت مث ومـن مـن أصـوله، أصـل هـو والـدنيا الـدين مصـاحل بـني واجلمـع وشـريعة، عقيـدة معلـوم هـو

 وذلـك ؛الدنيويـة للشـؤون الدينيـة واألخـرى للشـؤون إحـدامها سـلطتني منفصـلتني، وجـود أتهللا طبيعتـه
 إىل ذلك تعدى ولكنه واملخلوق، بني اخلالق العالقة بتنظيم يكتف مل إذ كلها، للحياة نظامه لشمول
 جوانـب مجيـع مشـل حمكمـاا  تنظيمـاا  األفـراد غـريه مـن مـع عالقاتـه ويف دنيـاه يف اإلنسـان حيـاة تنظـيم
  2.احلياة

                                                           
 .١٠١ ص - البدراين عبدالكرمي بن هشام – اإلسالم يف اجلماعي التفكري منط – الشورى نظام -1
 .143 -144  ص ، اإلسالمي فتحي عبدالكرمي الفقه يف والسيادة الدولة  :أنظر -2
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 الـدين بـني النكـد ذلـك االنفصـام أتهللا والسـنة، الكتـاب مـن املسـتمدة اإلسـالمي، النظـام طبيعـة إن
 سـلطة وشـريعة، عقيـدة ودنيـا، ديـن اإلسـالم ، ألن الوسـطى القـرون يف أورواب عرفتـه والـذي واحليـاة،
 األمـة يف مسـتحكم صـراع إىل حتمـاا  وسـتؤدي ،َثارهـا لـن تـؤيت الفصـل لـذلك حماولـة ، وأي1ونظـام

 .2الفصل ابنتهاء ذلك إال خيتفي لن اإلسالمية

 

 : ابملشورة املخول الشخص حيث من :األمر اخلامس 

 ،أهلهـا للشـورى وإمنـا وميـوهلم، واسـتعداداهتم قـدراهتم اخـتالف علـى النـاس لكـل اا حقـ ليسـت الشـورى
 .املشورة فيه تتطلب ما كل يف واخلربة االختصاص أهل العدول الثقات وهم

 

  3:وليكون الشخص من أهل الشورى جيب أن تتوفر فيه الشروط اآلتية

  .ويدخل يف اشرتاط العدالة اشرتاط اإلسالم، العدالة اجلامعة بشروطها  .1
 .4ه إىل معرفة من يستحق اإلمامة على الشروط املعتربة فيهاالعلم الذي يتوصل ب .2
الــرأي الصــحيح احلكــيم املتفــق مــع الشــرع اجملــرد مــن  ألن أســاس الشــورى هــو؛ الــرأي واحلكمــة  .3

 . 5اهلوى والعصبية
  

                                                           
  .م1969 مصر .املعارف دار  5بعدها، ط وما 136الدين الريس ص  ضياء اإلسالمية ، حممد السياسية النظرايت راجع -1
 .81-77ص سالم اإلسالمية ، حممد الدولة معامل - 2
 م.1981 -هـ 1402لبنان،  –، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت  156عبدالقادر عودة ، ص اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،  -3
 م .2004 –، دار اإلميان 57الدميقراطية ونظرايت اإلصالح يف امليزان ، سعيد عبدالعظيم ، ص -4
 القاهرة . -، دار احلديث  18البغدادي، الشهري ابملاوردي ، ص األحكام السلطانية ، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري  -5



62 
 

 

وقد أضاف بعض أهل العلم هلذه الشروط مـا رأوه كفـيالا بتحقيـق رؤيـة أهـل احلـل والعقـد يف    
أرض الواقع، حبيـث ال يكـون رأيهـم جمـرد توصـيات أو توجيهـات، بـل تكـون هلـم القـدرة علـى حتقيـق 

أرض الواقـع، وهـذا الشـرط هـو شـرط الشـوكة: وهـي أن تكـون هلـم القـوة والقـدرة وتنفيذ مـا يـرون يف 
 على فرض إرادهتم على املعارض.

ـــة عـــن أهـــل الشـــوكة ـــن تيمي ـــه مقصـــود " :يقـــول شـــيخ اإلســـالم اب هـــم الـــذين حيصـــل بطـــاعتهم ل
حبيـــث ميكـــن أن يقـــام هبـــم مقاصـــد  ،الـــذين يقـــام هبـــم األمـــر" : ، وقـــال يف موضـــع آخـــر1اإلمامـــة"

 .2امة"اإلم

 بل والسفيه، احلكيم وبني واجلاهل، العامل بني ذلك يف يفرق فال : أما يف النظام الدميقراطي
 الذين يعتد الشورى من أهل فهو الناخبني أصوات من عدد أكرب على أن حيصل استطاع من كل

  3.القوانني تشريع حق وهلم بقوهلم،
 

 :الصواب معيار حيث من :األمر السادس 

 ،اإلسـالمية األمـة مصـلحة وحتقيـق،  الشـرعية القواعـد أو الـدليل هـو إتبـاع الصواب معيار يف الشورى
  .وللمصلحة العامة للشرع األقرب هو واحلق

 .  ل للرأي هو حتقيقه لرأي األكثريةأما يف النظام الدميقراطي فإن معيار القبو 

وهـي متثـل جانبـاا مـن أوجـه االخـتالف بـني  ،هذا من حيث أوجه االختالف بني الشـورى والدميقراطيـة
 بعض جوانب احلرية السياسية يف نظام احلكم اإلسالمي وبني النظام الدميقراطي.

                                                           
 لبنان . –بريوت  –( ، دار الكتب العلمية 1/364منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية ، أيب العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ) -1
 (.8/238منهاج السنة النبوية ، ابن تيمية ) -2
 ، مكتبة مشكاة االلكرتونية.17ص – الشريف شاكر حممد - اطيةالدميقر  حقيقة -3
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 1 :فإن هنالك أوجه اتفاق، ومنها ما أييت ،وكما أن هنالك أوجه اختالف بني النظامني

 . وتعسفه احلكم واستبداد ، ابحلكم االنفراد كالمها يناهضان- ١

 اختيار احلاكم ومراقبته. مسألة يف واحملكوم احلاكم اشرتاك على يتفقان -٢

تـداول  أي احلـاكم سـلطة مـن للحـد ؛ النظـام ضـد القـوة واعتمـاد ،الثـورة إىل اللجـوء يعارضـان -٣ 
 .اا وسلمي اا شرعي السلطة

 . والعدالة ،السياسية واحلرية ،التعددية واحلرية،  اإلنسان حقوق حيرتمان كالمها  -٤

  

                                                           
 .2٦ ص – رابح إسحاق .د – وعاملية عربية ، تربوية ثقافية ، اجتماعية ، اقتصادية ، اسرتاتيجية ، سياسية – معاصرة قضااي  -1
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 ) :: من احلرية السياسية )حرية الرأياثلثا  

يقصد حبرية الرأي أن يكون لدى اإلنسان القدرة على تكوين الرأي وإعالنه، دون أتثري من أحد ، 
 .1وهي من األسس اليت ال تكمل احلرية الشخصية لإلنسان إال هبا 

 

ــرين الغــربيني واملســلمني يعــدُّون حريــة الــرأي هــي  أهــم أنــواع احلُريــة، حــىت قــال )وليــام وكثــري مــن املفكِ 
ا أشد حقوقنا ُقدسية"  .2تشاننج( عنها: "إهنَّ

 

ولكين أقاتل حىت املوت  ،: " إين ِ كاره ملا تقول، وأخالفك الرأي يف كل حرف فيه 3ويقول )فولتري(
 4. يف سبيل حقك أن تقوله"

 5. الرأي " ويقول )شاتوبراين( : " إنَّنا ال نفقد شيئاا إذا بقيْت لنا حرية
 

وَيعلــون أهــم ســبب للتقــدُّم هــو حريــة الــرأي، فيقولــون: إنَّ التقــدُّم قبــل أن يــدخل أمــة يقــف بباهبــا 
، وإن أجـابوه: ال، وىلَّ هـارابا إىل  ويسأل: هل عندكم حرية رأي؟ فإذا أجابوه بـ: نعـم، دخـل واسـتقرَّ

 .6غري رْجعة

 

                                                           
، نقالا عن حقوق اإلنسان وحرايته األساسية يف النظام اإلسالمي والنظم 97( ، د. حمسن خليل ، ص1975النظم السياسية والقانون الدستوري ) -1

 م .1980 -هـ 1400املعاصرة ، د. عبدالوهاب عبدالعزيز الشيشاين ، الطبعة األوىل 
 م.1997القاهـرة  -، دار الكرنك للنشر170عزيز: صانظر: "معىن الدميقراطية"، صول ابدوفر، ترمجة جورج  -2
م( ، هو الكاتب الشهري الذي مسا ابلنثر الفرنسي إىل أوجه ، من كتبه الفلسفية : ما بعد الطبيعة ، ومبادئ فلسفة نيوتن 1694-1778فولتري ) -3

 .  178ف كرم ص ، والفيلسوف اجلاهل ، والقاموس الفلسفي وهو أشهرها ، اتريخ الفلسفة احلديثة ، يوس
 م.2001 -، دار النهضة العربية 36النقد املباح يف القانون املقارن"؛ د. عماد عبداحلميد النجار، ص -4
 -املنصورة- ، دار الوفاء127أمحد حمد جالل ، ص -حبث مقارن يف الدميقراطية واإلسالم–حرية الرأي يف امليدان السياسي يف ظل مبدأ املشروعية  -5

 م.1987 -ىلالطبعة األو 
 .نقالا عن حرية الرأي.. رأي آخر ، د. إبراهيم احلقيل موقع األلوكة .15النقد املباح يف القانون املقارن" ، ص -6
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وحتــاول أن تــوفر هلــا الضــمانت حلمايتهــا، فالدميقراطيــة قــد أعطــت هــذه احلريــة أمهيــة كبــرية، 
، كوين الرأي اآلخـر وحريـة املعارضـة، وخباصة فيما يتعلق بتا وسائل التعبري، وطرق املمارسةوهتيئ هل

فالدميقراطية تقوم على حرية التعبـري واإلفصـاح أايا كـان هـذا التعبـري إال فيمـا ميـس ذوات اآلخـرين أو 
ــــه ورســــله ، إذ ال يوجــــد يف إحلــــاق الضــــرر هبــــم ، وقــــد يكــــون الطعــــ ــــة وكتب ن والســــب للــــذات اإلهلي

الدميقراطيــة شــيء مقــدس حُيــر م اخلــوض فيــه أو التطــاول عليــه بقبــيح القــول ، وأي إنكــار علــى ذلــك 
يعين إنكاراا على النظام الدميقراطي احلُر  برمته ، ويعين حتجيب احلرايت املقدسة يف نظـر الدميقراطيـة 

عـــام فـــإن دســـاتري الـــدول يف الـــدميقراطيات الغربيـــة تتوســـع يف إعطـــاء حريـــة ، وبوجـــه 1والـــدميقراطيني 
الـــرأي ، وتقتصـــد كثـــرياا يف فـــرض القيـــود علـــى هـــذه احلـــرايت ، انســـجاماا منهـــا مـــع فلســـفة املـــذهب 

 .2الفردي ، وتقديساا حلرايت األفراد

لـى ديـن املسـلمني أو لكن َثة انتقائية وازدواجية يف السماح هبذه احلريـة ؛ فحـني يكـون االعتـداء ع 
، ترفع الفتـة حريـة الـرأي يف وجـوههمشيء من مقدساهتم فيطالبون مبحاسبة املنتهك حلرمات دينهم 

وحينما يتعلق ذلك بغـري املسـلمني ، وخاصـة ابليهـود يلغـى هـذا احلـق ، وتعاقـب القـوانني علـى جمـرد 
 ومثال ذلك :، الرأي 

اثئقيـة الـيت قـام ِبعـدادها الصـحفي الربيطـاين يف أمريكا مت منع عرض جمموعـة مـن األفـالم الو  -
الــذي  ،)روبــرت فيســك( ؛ ألهنــا أاثرت غضــب اللــويب الصــهيوين يف الــوالايت املتحــدةالبــارز 

هــدد شــبكة التلفزيــون بســحب اإلعــالنت ذات املــردود املــادي منهــا ، والســبب أن جمموعــة 
لصـهيونية أبهنـا السـبب حيث اهتمـت ا ، (كان عنواهنا )جذور غضب املسلمني  تلك األفالم

 .3الرئيسي وراء نقمة املسلمني على الغرب 
 

                                                           
 م.2007،  65 -63فتنة الدميقراطية ، أمحد الشنقيطي, ص  -1
 .103ص عبدالعزيز الشيشاين ، عبدالوهاب حقوق اإلنسان وحرايته األساسية يف النظام اإلسالمي والنظم املعاصرة ، د.  -2
 . 82االستدالل اخلاطئ ابلقرآن والسنه على قضااي احلرية ، د. إبراهيم احلقيل ، ص -3
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إذاا فإن الغرب املعاصر، على الرغم من كل دعاويه يف حرية التعبري، وعلى الرغم من كل مزاعمـة يف 
الدفاع عن هذه احلرية ، فإنه ال يسمح بكثري من األمور البسيطة ألهنـا متـس أسـس نظامهـا وقواعـد 

تنطــق بصــراحة عــن مــدى حريــة القــول يف العــامل الغــريب الــذي ال يســمح الكــالم يف  دســاتريها والــيت
 .1احلقائق التارخيية ، وال يعرتف حبرية التعبري ضد العلمانية وضد الدميقراطية الغربية

 

 أمـــا يف النظـــام اإلســـالمي فقـــد ندى اإلســـالم حبريـــة الـــرأي وكفلهـــا ، وجعلهـــا حق ـــا مكفـــوالا 
ألن الشريعة اإلسالمية أَقـَرَّْتُه لـه، ومـا أَقـَـرَُّه الشـرع اإلسـالمي للفـرد ال ميلـك أحـٌد  له ؛ للمسلم واثبتاا 

نـَْقَضُه أو سلبه منه أو إنكاره عليه، بل إن ُحر ِيَّة الرأي واجب على املسـلم ال َيـوز أن يتخلَّـى عنـه؛ 
ميكـــن القيـــام هبـــذه  ألن هللا تعـــاىل أوجـــب عليـــه النصـــيحة واألمـــر ابملعـــروف والنهـــي عـــن املنكـــر، وال

الواجبات الشرعية ما مل يتمتَّع املسلم حبقِ  إبداء الرأي وحريته فيه، فكانت حرية الرأي له وسيلة إىل 
 .2القيام هبذه الواجبات، وما ال يـََتأَتَّى الواجب إالَّ به فهو واجب

 

بــل هــي  بيــد أن حريــة الــرأي الــيت منحهــا اإلســالم لإلنســان ال تكــون مطلقــة ال حــدود هلــا، 
 .مقيدة بضوابط الشرع

  

                                                           
 ، نسخة الكرتونية .16حرية التعبري عن الرأي ، مفهومها ، حدودها وضوابطها يف الشريعة اإلسالمية ، د. حممود أمحد غازي ، ص -1
 المية ، د. راغب السرجاين ، موقع األلوكه الشرعية . حرية الرأي يف احلضارة اإلس -2
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 :ضوابط حرية الرأي، وقيودها

لــيس هــو صــاحب الســلطة املطلقــة يف حيــاة املســلمني ، ولــيس لــه أن  إن صــاحب الــرأي يف اإلســالم
، فالشــريعة اإلســالمية 1يفــرض مــا يهــوى ، أو يقــول مــا يشــاء مــن القــول ، أو يبــيح مــا يــراه مــن أمــور

جتعلها مطلقة ، بل وضعت هلا حدوداا وضوابط يتوقف عندها اإلنسـان عندما كفلت حرية الرأي ، مل 
، وال يتجاوزهــــا كـــــي حتفظهــــا عـــــن االنـــــزالق إىل الفهــــم الفاســـــد ، الـــــذي ال يتفــــق ومســـــلمات األمـــــة 

، فالبد لصاحب الرأي أن يلتزم مبـا جـاء يف كتـاب هللا وسـنة رسـوله صـلى 2اإلسالمية وال خصوصياهتا
 ؛والسنة إىل قضااي للجدل والنقاش حمسومة فيهما ، وأال حيول قضااي القرآن هللا عليه وسلم من قضااي

 .3بدعوى حرية الرأي

إذاا لقــد قيــد اإلســالم حريــة الــرأي، حبيــث ال ختــرج عــن اإلطــار العــام للشــريعة اإلســالمية، وال تتعــدى 
الشـريعة الثابتـة  فتعد حرية الرأي والتعبري حقاا لكل شـخص علـى أال يتعـارض رأيـه مـع قواعـدأهدافها، 

 نكار ما ثبت من الدين ابلضرورة. ومع املبادئ اإلسالمية املتفق عليها، وأال يؤدي إىل إ
 

 4 من اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان: "والعشرون ثانيةال"ونصت على ذلك املادة 
 

 الشرعية.أن لكل إنسان احلق يف التعبري حبرية عن رأيه بشكل ال يتعارض مع املبادئ  -1
 لضوابط الشريعة اإلسالمية. لكل إنسان احلق يف الدعوة إىل اخلري والنهي عن املنكر وفقاا  -2

 

                                                           
ة ، أ. د. حممد الرأي العام يف ضوء اإلسالم ، حميي الدين عبداحلليم ، القاهرة ، دار الفكر العريب ، نقالا عن حرية الرأي يف اإلسالم والنظم احلديث -1

 البشر.
 ، نقالا عن حرية الرأي يف اإلسالم والنظم احلديثة ، أ. د. حممد البشر . 44صضوابط الرأي وخصائصه ، عبدامللك بن عبدالعزيز الشلهوب  -2
 م.2009-هـ 1430، الطبعة األوىل 110أ. د. حممد البشر ص –دراسة حتليلية أتصيلية مقارنة –حرية الرأي يف اإلسالم والنظم احلديثة  -3
أغسطس  5إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم )هو إعالن متت إجازته من قبل جملس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي ، القاهرة  -4

 م ( .1990
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 :ومن الضوابط واحلدود حلرية الرأي يف اإلسالم 

أن يكــون قصــد صــاحبه بــذل النصــح اخلــالص للخليفــة أو احلــاكم أو املســئول ، ففــي احلــديث  .1
 صلى هللا عليه وسلم قـال : " الـدين النصـيحة ثـالاثا  الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم أن النيب

فـال َيـوز للفـرد ، هلل ولكتابـه ولرسـوله وألئمـة املسـلمني وعـامتهم"  :قـال ؟قلنا ملن اي رسـول هللا
أن يقصــد يف بيــان رأيــه يف تصــرفات احلكــام التشــهري أو تكبــري ســيئاهتم أو انتقاصــهم أو جترئــة 

وال اخلـري للمنصـوح  ،د الباطلـة الـيت ال يـراد هبـا وجـه هللاأو حنو ذلـك مـن املقاصـ ،الناس عليهم
 وال املصلحة لألمة .

 أن يكون بيانه لرأيه على أساس من العلم والفقه . .2
وإذا مل  خـــذوا بـــرأيهم مـــادام  ،ومقاتلـــة املخـــالفني هلـــم ابلـــرأي ،ال َيـــوز لألفـــراد إحـــداث الفتنـــة .3

 ضوابط الشرعية.ويراعي يف ذلك ال ،األمر حيتمل رأيهم ورأي غريهم
حبجـــة إبـــداء الـــرأي ،  ؛االفـــرتاء والتضـــليل والطعـــن والســـباب وفـــاحش الكـــالم و جتنـــب التشـــهري .4

َوقُـــل ل ِِعَبـــاِدي يـَُقولُـــواْ الَّـــيِت ِهـــَي  ﴿فلـــيس مـــن حـــق أحـــد أن يشـــيع الفســـاد حبجـــة إبـــداء الـــرأي 
نَـُهْم   .1﴾َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطَاَن يَنزَُغ بـَيـْ

قيـدة اإلسـالمية وخمافـة على وجهه الصحيح إال برتبية األفراد على معاين العإبداء الرأي ال يتم  .5
 .2ه سبحانه يف السر والعلناهللا وتقو 

 

وعلة تقرير القيود يف اإلسالم على حرية الرأي ، هو احلفاظ على كيـان األمـة سـواء مـن حيـث سـالمة 
كها منـــاط مســـئولية املســـلم ، الدولــة ونظامهـــا العـــام ، أو مــن حيـــث احلفـــاظ علــى وحـــدة األمـــة ومتاســ

وأتكيـــداا لعبوديتـــه هلل ســـبحانه وتعـــاىل الـــيت يتحقـــق هبـــا  ، ابإلضـــافة إىل كوهنـــا حتقيقـــاا لفطـــرة اإلنســـان
 .3التحرر من عبودية املخلوقني

                                                           
 .53سورة اإلسراء اآلية  -1
 .85 -84الدميقراطية ونظرايت اإلصالح يف امليزان ، سعيد عبدالعظيم ، ص  -2
 بتصرف . 571حقوق اإلنسان وحرايته األساسية يف النظام اإلسالمي والنظم املعاصرة ، د. عبدالوهاب الشيشاين ،ص -3
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 :ومن احلرية السياسية ) حق احملاسبة واملراقبة للحاكم (  :رابعا  

احلـــاكم يف تصـــرفاته وحكمـــه ، ومـــدى تنفيـــذه ألحكـــام يف نظـــام احلكـــم اإلســـالمي لألمـــة حـــق مراقبـــة 
ــل أن يراقــب وكيلــه ؛  الشــرع، الســيما وأن العالقــة بــني األمــة واحلــاكم هــي عالقــة وكالــة، ومــن حــق املوكِ 

 .ليطمئن على حسن تصرفه فيما وكل به

وإن  ومســتند هــذا احلــق: أن احلــاكم وكيــل عــن األمـــة يف تطبيــق مــنهج هللا ، فــإن التــزم ذلــك أعانتـــه ،
ــْم " احنــرف وزاغ قوَّمتــه ويــدل علــى ذلــك قــول النــيب صــلى هللا عليــه وســلم : ِإنَّ النَّــاَس ِإَذا رََأُوا الظَّــاملَ فـََل

ُهـُم هللاُ تـََعـاىَل ِبِعَقـاٍب ِمْنـهُ  ، وذلـك أصـل مـن أصـول نظـام احلكـم ؛ "1َ ُْخُذوْا َعَلى َيَديْـِه َأْوَشـَك َأْن يـَُعمَّ
ـــة احلـــاكم مطلوبـــة يف ميُ دائـــم مـــن الشـــعب أو ممـــن إذ ال يســـتقيم حكـــم بغـــري رقابـــة وتوجيـــه  ثلـــه ، ورقاب

 اإلسالم وواجبه.
 

ونســـتنتج ممـــا ســـبق أن رقابـــة احلـــاكم وتقوميـــه أصـــل مـــن أصـــول النظـــام السياســـي اإلســـالمي، وأن هـــذا 
فــال تتحقــق الرقابــة إال جبــو مفعــم ابحلريــة، يســتطيع املســلم أن  ،مــةاألصــل يســتند إىل احلريــة التامــة لأل

وال سـبيل ، يصدع برأيه بقوة ، و مر ابملعروف وينهـى عـن املنكـر جبـرأة، وينصـح مبـا يـراه صـواابا وحقـاا 
 .إىل ذلك إال ابحلرية

 

يـتم حتقيـق ونظام احلكم مبا ميلـك مـن سـلطة يتوجـب عليـه تـوفري هـذه احلريـة وحفظهـا وصـيانتها، حـىت 
ــٍة ، ﴿ مقصــد الشــارع يف إَيــاب األمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر، منــاط خرييــة األمــة ــَر أُمَّ ُكنــُتْم َخيـْ

َهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ   .2﴾ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

                                                           
 ( ، قال الرتمذي حسن صحيح . 2168رواه الرتمذي ، كتاب الفنت ، ابب ما جاء يف نزول العذاب إذا مل يغريوا املنكر رقم احلديث )  -1
 .( 110)سورة آل عمران اآلية :  -2
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يفهم ، وعبـــاداهتم، وتســـهيل ومــا العـــدل يف حقيقتـــه إال  إقامـــة احلريـــة ، ومتكـــني العبــاد مـــن القيـــام بتكـــال
معايشـــهم، وإزالـــة القهـــر واخلـــوف الـــذي يـــنغص عيشـــهم وحيـــاهتم ، أو حيـــد  مـــن ســـعيهم وكســـبهم، أو 

 .1حيرمهم مما أابح هللا هلم من الطيبات والزينة

وإمنـا  ة : "أيها النـاس إمنـا أن مـثلكم ،يف خطبته بعد توليه اخلالف -رضي هللا عنه  -وهلذا قال أبوبكر 
 .2" وأن زغت فقوموين ،فإن استقمت فتابعوين ،أن متبع ولست مببتدع

هلذا فإن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجب على األفراد وحق هلم، وهو واجب علي الرعية لويل 
األمــر ، وهــو لــيس حقــاا شخصــياا َيــوز للفــرد أن ميارســه أو يرتكــه أو َيــوز للدولــة أن تقيــده بقيــود مــن 

  . ها، كما هو الشأن يف املفهوم الغريب للحقوقعند

ويؤكد شيخ اإلسالم ابن تيمية على أن هذا احلق واجب علـى املسـلم القـادر وهـو فـرض علـى الكفايـة 
ويصـــبح فـــرض عـــني علـــى املســـلم القـــادر إذا مل يقـــم بـــه غـــريه، والقـــدرة هـــي الســـلطان والواليـــة، فـــذوو 

ب ما ليس على غريهم، فهذا احلق َيب على كل إنسـان السلطان أقدر من غريهم وميكنهم من الوجو 
  .3حسب قدرته

أمـا يف النظــام الــدميقراطي فـإن مراقبــة الســلطة حـق مشــروع لألفــراد فـإذا وجــدوا أن شــيئاا مـا صــدر منهــا 
خمالفاا إلرادهتم فلهم احلق يف تقدمي االعرتاض عليها ، وإذا حاز االعرتاض على موافقـة األغلبيـة وجـب 

ة أن تتخلى عما صدر عنها نزوالا عند اإلرادة الشعبية ، ومن هنـا يتبـني لنـا أن حـق مراقبـة على السلط
 احلاكم يف النظام الدميقراطي مشروط بكونه ينبغي أن يصدر عن أغلبية.

هلـا، فـال  بغض النظـر عمـا تطالـب بـه هـذه األغلبيـة مـن كونـه موافقـاا للـدين والقـيم واألخـالق أم خمالفـاا 
 .وآخراا  ال للقيم على إرادة األغلبية اليت هي املرجع أوالا سلطان للشرع و 

                                                           
  . 32 – 31، إسالمية املعرفة العدد: رحيل حممد غرايبة مسألة احلرية يف النظام السياسي اإلسالمي  -1
 هـ .1407الطبعة األوىل  -بريوت  –علمية (، دار الكتب ال2/244اتريخ األمم وامللوك ، حممد بن جرير الطربي ) -2
املدينة املنورة ،  –( ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 28/65جمموع الفتاوى ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ) -3

 م .1995 -هـ 1416

http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_authors.asp?authorID=%201237
http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_authors.asp?authorID=%201237
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ففيـــه مـــا يوافـــق هـــذا املبـــدأ ولكـــن املرجـــع يف النهايـــة  ،ولـــيس األمـــر علـــى إطالقـــه يف النظـــام اإلســـالمي
 للشرع. ألحكام الشرع، إذ ال عربة برأي األغلبية مهما كثر عددهم إن كان رأيهم خمالفاا 

كــن التصــويت عليهــا، وميكــن الرجــوع إىل رأي األغلبيــة يف بعــض القضــااي فالقضــااي املقــررة شــرعاا ال مي
اليت تقبل اختالف وجهات النظر وال ختالف نصاا شـرعياا ، ومـن ذلـك الشـورى الـيت مـدح هللا املـؤمنني 

نَـُهْم  ﴿  :ابلقيام هبا ، كما يف قوله تعاىل ، وقد نقل ابن القـيم يف إعـالم املـوقعني  1﴾َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بـَيـْ
، أي إذا مل 2عن البيهقي قوله فيما اختلف فيه الصـحابة : "وإن اختلفـوا بـال داللـة نظـرن إىل األكثـر" 

 .يكن مع املختلفني دليل فيما يذهبون إليه فالتعويل على الرأي الذي معه األكثر منهم

 .  3تيار إمام عمل على قول األكثرين"وإذا اختلف أهل املسجد يف اخقال املاوردي: "
 

، قــال ابــن قدامــة يف املغــين  4احلــديث(  مــن أم قومــاا وهــم لــه كــارهون...) وكـذلك يف تفســري حــديث: 
: إذا كرهــه واحــد أو اثنــان أو ثالثــة فــال أبس، حــىت يكرهــه  -رمحــه هللا  -وغــريه :  قــال اإلمــام أمحــد 

، فلـم يعتـد اإلمـام أمحـد  5القـوم لـذلك ، مل تكـره إمامتـه "أكثر القوم ، وإن كان ذا ديـن وسـنة فكرهـه 
  .رمحه هللا بكراهية األقلية حىت يكرهه أكثر القوم

ومعيــار الصــواب هــو إذا كــان يف األمــر نــص َيــب املصــري إليــه فــال شــك أن الصــواب مــع الفريــق الــذي 
ب االتبـاع، وهـذا القـول ومـن مث فيكـون هـو الواجـ ،ولـو كـان الفريـق فـرداا واحـداا  ،يكون النص يف صفه

إذ لــيس املقصــود مــن ذلــك  ،منــاظر لتفســري أهــل العلــم لألمــر الــوارد بلــزوم اجلماعــة أو الســواد األعظــم

                                                           
 .38سورة  الشورى اآلية  -1
-الطبعة األوىل  -، دار الكتب العلمية  122، ص 4ن أيب بكر الزرعي )ابن قيم اجلوزية( ، جعن رب العاملني ، حممد بإعالم املوقعني  -2
 م 1991هـ/1411  
 . 146األحكام السلطانية ، علي بن حممد بن حبيب املاوردي ، ص -3
 ( .358رواه الرتمذي ، كتاب الصالة ، ابب يف من أم قوما وهم له كارهون رقم احلديث ) -4
 م .1985هـ/1405الطبعة األوىل ،  ، دار إحياء الرتاث العريب  57ص 2، ج موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامةاملغين،  -5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=937&idto=937&bk_no=15&ID=896
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=937&idto=937&bk_no=15&ID=896
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لزوم العدد الكثـري أاي كـان موقفـه مـن الصـواب، بـل املقصـود اتبـاع احلـق قـال عبـدهللا بـن مسـعود رضـي 
 .1"هللا تعاىل عنه: "اجلماعة ما وافق احلق وأن كنت وحدك

فاألغلبيــة يف اإلســالم  ســالم واألغلبيــة يف الدميقراطيــة ،علــى أن هنــاك فرقــاا جــوهرايا بــني األغلبيــة يف اإل
تعمل حتت غطاء الشريعة فال تستقل بتقرير احلق أو الواجب، وأكثر ما تستخدم فيـه تطبيـق أو تنفيـذ 

 املقرر شرعاا أو حتقيق املناط أو الرتجيح بني األمور.

مـا كـان   اإلطار الدميقراطي فهي تتجاوز ذلـك حـىت تسـتقل بتقريـر احلـق والصـواب أايا وأما األغلبية يف 
 ما خالفها يف ذلك.

كما أن األغلبيـة يف اإلسـالم أغلبيـة قـد اسـتجمعت املـؤهالت الـيت تؤهلهـا ملـا يؤخـذ فيـه رأيهـا ، بينمـا   
هــل صــاحب الــرأي يف املوضــوع االغلبيــة يف الدميقراطيــة أغلبيــة عدديــة دون النظــر إىل املــؤهالت الــيت تؤ 

 2. الذي يؤخذ الرأي فيه

  

                                                           
ط الرسالة( واحلافظ الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة )رقم 106ص1ج220مأخرجه احلافظ الطرباين يف مسند الشاميني ) رق -1

 ط دار الفكر(.409وص 408ص46ط دار طيبة( واحلافظ ابن عساكر يف اتريخ دمشق )ج121ص1ج160
 م.2012األغلبية بني اإلسالم والدميقراطية ، حممد بن شريف شاكر ، موقع اإلسالم ويب ،  -2
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 : ) حق املعارضة للحاكم وعزله (  خامسا  : ومن احلرية السياسية
 

وأن تفقد يف النظام السياسي الذي ال يؤمن  ،من البدهي أن ال تولد املعارضة إال يف جو من احلرية
 ابحلرايت العامة . 

أهم الضمانت البارزة يف النظم الدميقراطية ، ولكي يكـون هلـا أثـر مبدأ املعارضة للحاكم يعترب من و 
فعــال يف احليــاة السياســية فــإن الدميقراطيــة خولــت أفــراد األمــة وســائل وحقوقــاا متعــددة تــتمكن مــن 

 سلوكها لتعرب عن إرادهتا ومتارس سيادهتا .
 

جـــل معرفـــة رأي األمـــة فألفـــراد األمـــة أن يقـــدموا معارضـــتهم يف اســـتفتاء عـــام تعقـــده الســـلطة مـــن أ
_صاحبة السيادة العليـا _ يف دسـتور أو نـص تشـريعي أو موقـف سياسـي ، وهلـم أن يبـادروا لتقـدمي 
اعرتاضـــهم علـــى هـــذه األشـــياء إذا خالفـــت إرادهتـــم مـــن غـــري اســـتفتاء ، وإذا حـــازت املعارضـــة علـــى 

إثبـات وجودهـا عـن طريـق  أغلبية يف موقفها املتخذ كان رأيها هـو املعتـرب ، وميكـن للمعارضـة احلربيـة
نقــل التكتــل الــذي حيتويــه نشــاطها ، ومبــا تبذلــه مــن جهــد يف صــياغة الــرأي العــام وتوجيهــه ، ولفــت 

 .1أنظاره إىل مصاحله وحقوقه ، وحثه على معاجلة االحنرافات الصادرة عن السلطة 
 

حــة ابحلــاكم ، ونزعــه كمــا أن احلريــة السياســية املعاصــرة يف الــنظم الدميقراطيــة تتــيح للمعارضــة اإلطا
عـــرب إجـــراءات وطـــرق نظاميـــة يلـــزم هبـــا احلـــاكم ، وال يســـتطيع االنقـــالب عليهـــا أو مصـــادرهتا ؛ ألن 
والية احلاكم ليست مطلقة يف النظام الدميقراطي ، كمـا أن لواليـة احلـاكم مـدة مث يـتم التصـويت مـرة 
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ـــه ابلفـــوز فـــرت  ـــه وعلـــى غـــريه ، فـــإن فـــاز مـــرة أخـــرى فـــال يســـمح ل ـــنظم أخـــرى علي ـــر ال ـــة يف أكث ة اثلث
 . 1الدميقراطية املعاصرة ، وهنا قيدت حرية احلاكم يف االستمرار يف السلطة بسنوات معينة 

 

أمــــا يف النظــــام اإلســــالمي فــــإن املعارضــــة ال تكــــون يف كــــل صــــورها خلعــــاا للطاعــــة أو خروجــــاا علــــى 
األمـور مبـا خيـالف اجلماعة ، بل إن آية الطاعة نفسـها تفـتح جمـاالا واسـعاا للمعارضـة حـني  مـر والة 

معصـية  ، وكذلك األحاديث اليت قيدت الطاعة ابملعروف ، ألنه ال طاعة ملخلـوق يفشرع هللا تعاىل
   .اخلالق

 

أهـــل الشـــورى ، واحلـــديث عـــن وكـــذلك احلـــديث عـــن الشـــورى، وافـــرتاض االخـــتالف يف الـــرأي بـــني 
واألمر ابملعروف والنهى عن املنكر يفسح جماالا واسعاا للمعارضة املشروعة لكل ما خيالف  ةاملناصح

 . احلق
 

وىف عصـر اخلالفـة الراشـدة تبـني لنـا أن املعارضـة كانـت معروفـة  ،والسوابق التارخييـة يف عصـر الرسـالة
 . ومكفولة يف إطار حمدد ، وبضوابط معينة

 . فقد عارض كثري من الصحابة ما ورد يف صلح احلديبية من بنود رأوها جائرة

 قلت: ألست نيب هللا حقاا ؟، فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف قال عمر بن اخلطاب

 . لىقال : ب

 . قلت: ألسنا على احلق وعدون على الباطل ؟ قال : بلى

 قلت : فلم نُعطى الدنية يف ديننا إذن ؟
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 .1قال : إين رسول هللا ولست أعصيه وهو نصري

وصــدق رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم فقـــد كــان هـــذا الصـــلح نصـــراا عزيـــزاا للمســـلمني، ومســـاه هللا 
فهــذه بعــض صــور املراجعــة واملعارضــة  ، 2ِإنَّ فـََتْحَنــا لَــَك فـَْتحــاا ُمِبيناــا ﴾﴿ تعــاىل فتحــاا مبينــاا فقــال: 

اجلائزة ، وقد أقرها رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم ومل ينكـر علـى املعرتضـني ، وال بـني أن معارضـته 
وسلم عن وكثرياا ما نزل رسول هللا صلى هللا عليه  رسول هللا املؤيد بوحي السماء ، ال جتوز ، مع أنه
  .3فيه ارضيه إن استشعر املصلحة والصوابرأيه إىل رأى مع
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  : حدود املعارضة يف النظام السياسي اإلسالمي

يتبني لنا مما سبق أن املعارضة يف اإلسالم حق مكفول لألمـة ، لكنهـا واجبـة بشـروطها وحـدودها الـيت 
 . هي تعد خروجاا عن مجاعة املسلمنيف ،أوجبتها الشريعة اإلسالمية ، أما إذا خرجت عن هذه احلدود

   

   : 1ومن حدود املعارضة للحاكم يف النظام اإلسالمي

عنـــدما كفـــل اإلســـالم حـــق املعارضـــة لألمـــة ، مل يســـمح مبعارضـــة تســـتهدف النيـــل مـــن النظـــام  .1
اإلسالمي ، وعلى هذا فال َيوز قيام أحزاب دينية طائفية تعارض النظام اإلسالمي ، وتسعى 

الســـلطة ، وال َيـــوز قيـــام أحـــزاب علمانيـــة تســـعى إىل نبـــذ الـــدين وإقصـــائه عـــن  إلقصـــائه عـــن
الدولة ، وال َيوز قيام أحزاب تتبىن أيديولوجية ختالف اإلسالم ، وتعترب الدين أفيون الشعوب  

 . كاملاركسية
 

ال َيــوز للمعارضــة أن تنــال مــن اإلســالم كــدين، فتنــاقش أمــراا مــن األمــور الــيت تتعلــق أبصــول  .2
ن، أو مــن املعلــوم مــن الــدين ابلضــرورة، فرتفضــه أو تســعى لتغيــريه ، فاملعارضــة ال َيــب أن الــدي

ختــــرج يف تنظيمهــــا ، وال يف أفكارهــــا عــــن اإلطــــار العــــام للنظــــام اإلســــالمي، وذلــــك ألن هــــذا 
اإلطار حمدد بنصوص شرعية َيـب الوقـوف عنـدها ، وحيـرم جتاوزهـا أمـا يف داخـل هـذا اإلطـار 

ــــؤدى إىل تقليــــب وجــــوه الــــرأي الســــتخراج أفضــــل احللــــول فاملعارضــــة جــــائزة  ، وذلــــك ألهنــــا ت
 . وذلك يؤدى إىل منع االستبداد وحتقيق الشورى عمالا  ،والقرارات

 

، فالتعدديــة ال إمنــا هــي مرتبطــة ابجلماعــة والوحــدةوال تعــىن املعارضــة خروجــاا علــى الطاعــة ، و  .3
لتعدديــة يف الفكــر وتقــدمي املشــورة حممــود تعــىن الفرقــة ، فــاالفرتاق يف الــدين مــذموم شــرعاا ، وا

شرعاا وعقالا ، وهبا يزداد الفكر اإلسالمي مناءا وخصـوبة ، يشـهد لـذلك مـا أورده الفقهـاء مـن 
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ضهم علـى بعـض ، وإمنـا أمثلة هلذه التعددية يف أمور االجتهاد واالستنباط ، دون أن يعيب بع
مــل اخلطــأ ، ورأى غــريي خطــأ حيتمــل رأيــي صــواب حيتغــايتهم احلــق، بــل إن قــائلهم ليقــول : "

 الصواب".
 

أن املعارضــة الــيت يشــجع عليهــا اإلســالم هــي تلــك الــيت هتــدف إىل حتقيــق الصــاحل العــام لألمــة  .4
 اإلسالمية.

 

: " الـذي عليـه العلمـاء يف أمـراء اجلـور أنـه ابن قـيم اجلوزيـة عـن الـداودي قـال نقل 1جاء يف فتح الباري
وال ظلم وجـب وإال فالواجـب الصـرب وعـن بعضـهم ال َيـوز عقـد الواليـة  ،إن قدر على خلعه بغري فتنة

فاختلفوا يف جواز اخلروج عليـه والصـحيح املنـع إال  ،لفاسق ابتداء فإن أحدث جوراا بعد أن كان عدالا 
 أن يكفر فيجب اخلروج عليه". 

 

اخللـل عنـد احلـاكم ومـن هنـا يتبـني أن حريـة املعارضـة للحـاكم يف النظـام اإلسـالمي حمـددة حبسـب نـوع 
فــإن كــان كفــراا وجــب اخلــروج عليــه وعزلــه ، أمــا إن كــان فســقاا أو جــوراا فالواجــب أمــره ابملعــروف وهنيــه 

 عن املنكر مع الصرب وحترمي اخلروج عليه. 
 

ويصح يف الشـرع اإلسـالمي أن مـن رأى مظلمـة وقعـت مـن الـوالة واحلكـام علـى بعـض النـاس أن يرفـع 
ولو مل يقع الضرر عليه مباشرة ، وهذا فرع من قضاء احلسـبة ، ومـن هـذا يتبـني  األمر إىل قاضي املظامل

 . 2أن الشرائع الوضعية مل تصل بعد إىل ما وصلت إليه الشريعة اإلسالمية يف هذا الصدد

  

                                                           
 هـ. 1379بريوت،  -( ، دار املعرفة 13/8فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ) -1
 .37مقارنت بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية ، ص  -2



78 
 

 

 

إذاا فإننــا نســتنتج عنــد النظــر يف النظــام السياســي اإلســالمي جنــد أنــه وضــع الضــوابط الســليمة للحريــة 
 ،التعبـري عـن رأيـهفكفـل للفـرد حريـة اختيـار احلكـام و  ،ونظـم العالقـة بـني احلكـام واحملكـومني ،السياسية

وأاتح للشــعب فرصــة توجيــه النقــد للحكــام وتقبــل احلكــام هلــذا النقــد ومناقشــة األمــور بصــدر رحــب، 
 :حيث إن يف إبداء الرأي من الشعب وتقبله من احلكام تتحقق الفوائد التالية

 

 ويف هــذا حتقيــق لقولــه تعــاىل:  ، تبادلــة بــني الراعــي والرعيــة )احلكــام واحملكــومني(تــدعيم الثقــة امل
َناُهْم يُنِفُقونَ ﴿ نَـُهْم َوممَّا َرَزقـْ ْم َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بـَيـْ   .1﴾َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِرهبِِ 

 

 حيـــث يـــنهض احلـــاكم إىل  ،مـــن الزلـــلويف هـــذا صـــيانة لألمـــة  ،تنبيـــه احلكـــام إىل مـــواطن اخللـــل
ويف هـذا حمافظـة علـى قـوة  ،اصالح أي خلل يصيب الكيان االجتماعي ويضر مبصـاحل الدولـة

 .الدولة وسالمتها
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من خالل هذه الدراسة لوضع احلرية السياسـية بشـكل عـام ، إذا مـا اسـتثنينا يف ختام هذا املبحث ، و 
وتطبيقــه ملفهــوم احلريــة السياســية ، فإننــا ال نســتطيع أن  املنــاطق الــيت أخــذت بنظــام احلكــم اإلســالمي

نقــول بثقــة ، أو أن نؤكــد أبن احلريــة السياســية قــد أقــرت كمبــدأ عــام ، أو كحــق مــن احلقــوق اإلنســانية 
أو نـودي هبـا جنـد أنـه قـد اكتنفهـا القصـور إمـا  ،والتاريخ شاهد على ذلـك ، فحيـث أقـرت تلـك احلريـة

يقهــا ، ويرجــع ذلــك ة بــني األفــراد يف التمتــع هبــا ، أو أســلوب تقريرهــا وتطبيف تعميمهــا وحتقيــق املســاوا
 : لسببني أساسيني

أن احلقوق السياسية حيث أقرت ، كانت تقرر كضرورة اقتضتها الظروف ، من أجل  :أوهلما 
 الوصول إىل هدف آخر وقيت معني ، أو حتت ضغط يؤكد ثقله ضرورة اقرارها ألمد . 

 

ثـــل األعلـــى الـــذي دعـــا إليـــه مـــن نصـــروا احلريـــة السياســـية وهـــو حتقيـــق احلكـــم أن امل :اثنيهماااا 
الــــــــدميقراطي ، والوصــــــــول إىل الدميقراطيــــــــة الصــــــــحيحة الســــــــليمة ، ذلــــــــك املثــــــــل األعلــــــــى أي 
)الدميقراطيـــة( مل يكـــن واضـــح املـــدلول ، بـــل مل حيصـــل االتفـــاق علـــى املـــدلول التطبيقـــي للفظـــة 

، فنراهـا 1جهة نراها تفسرها ابلشـكل الـذي يناسـبها )دميقراطية( بشكل حدي وقاطع ، فكل 
عنـــد الـــبعض تعـــين : حكـــم الشـــعب ، ولكـــن حـــىت هـــؤالء مل حيصـــل بيـــنهم اتفـــاق علـــى كيفيـــة 
الوصول إليه ، وال على األسس الـيت تقـوم عليهـا الدميقراطيـة ، وبقـي األمـر رهـن االجتهـاد مـن 

طي ، ومـن كـون املقصـود ابلدميقراطيـة حيـث تعيـني مكـان احلريـة السياسـية مـن التطبيـق الـدميقرا
 .2هو املذهب أو النظام 

  
                                                           

 م "من مواطن الضعف يف الدميقراطية اليت أحاول أن أجعلها أفضل ،1935قال )ستانلي بولون( يف خطاب ألقاه يف جملس العموم الربيطاين عام  -1
م : 1829( ( ، ويقول )توماس كاراليل112، ص أهنا ال تستطيع مواجهة احلقيقة إال إذا وقفت ضدها " )معىن الدميقراطية ، صول ابدوفر

 ( .115"الدميقراطية بطبيعتها عملية تلغي نفسها بنفسها ، ونتيجتها مع مرور الزمن هي : صفر " )معىن الدميقراطية ، صول ابدوفر ، ص
 .167-165حقوق اإلنسان وحرايته األساسية يف النظام اإلسالمي والنظم املعاصرة ، د. عبدالوهاب الشيشاين ، ص  -2
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بناء  على ما تقدم بيانه من مقارنة للحرية السياسية بني نظام احلكم اإلسالمي والنظام  
  :الدميقراطي ميكن إجياز أبرز الفروق بني الدميقراطية واإلسالم يف قضية احلرية فيما أييت

مع قصورهم  –أن احلرية يف الدميقراطية يقوم بتحديدها وحتديد املسموح منها من املمنوع البشر   :أوال  
وهذا يعىن أن مساحة احلرية يف ،  وفق ما متلي عليه أهواؤهم ونزواهتم وشهواهتم -وضعفهم 

و ظرف ، الدميقراطية تتسع أحيانا وتضيق أحيانا ، حبسب ما يرتئيه اإلنسان املشر ِع يف كل يوم أ
 وحبسب ما يظن فيه املصلحة.

هو هللا تعاىل وحده وحتديد املسموح منها من املمنوع بينما من يقوم بتحديد احلرية يف اإلسالم، 
وما    ، العامل أبحوال عباده وما يُناسبهم  خالق اإلنسان املنزه عن صفات النقص أو الضعف والعجز

 .حيتاجون إليه

تتميز احلرية يف اإلسالم ابلثبات واالستقرار ؛ فالذي َيوز من احلرية لإلنسان قبل ألف   :اثنيا  
، واملساحة اليت ميكن أن ، فكل امرٍئ يعرف ما له وما عليهوأربعمائة سنة َيوز له إىل قيام الساعة 

 .يتحرك هبا كحق وهبه هللا إايه

دالة املطلقة ؛ ألهنا صادرة عن هللا تعاىل ، وهذا تتميز احلرية يف اإلسالم ابحلق املطلق والع  :اثلثا  
 .خبالف احلرية يف الدميقراطية الصادرة عن اإلنسان الذي حيتمل الوقوع يف الظلم واخلطأ والقصور

احلرية يف الدميقراطية حتارب وتنكر الشر الذي يتفق عليه املشرعون من البشر أبنه شر ، وهذا   :رابعا  
أن يدخلوا كثرياا من الشر يف دائرة اخلري اجلائز واملباح،   -وقصورهم وعجزهم من لوازمه حبكم جهلهم 

كما أن من لوازمه أن يدخلوا كثرياا من اخلري يف دائرة الشر املمنوع واحملظور عقالا وشرعاا ، وقد َييز 
 املشرعون حتت عنوان احلرية أموراا مث يظهر هلم بعد ذلك خطؤهم وظلمهم فينقضونه ومينعونه ،

 فيجيزونه ويُبيحونه وهكذا. وكذلك كم من أمر حيرمونه ومينعونه مث يظهر هلم نفعه
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بينما احلرية يف اإلسالم حتارب وتنكر الشرَّ الذي حكم هللا تعاىل عليه أبنه شر  ، وذلك ألنه حكم 
 هللا تعاىل املنزه عن اخلطأ أو الزلل .

كثري من املؤثرات والضغوط اخلارجية اليت تفقده كثرياا احلرية يف الدميقراطية خُتضع اإلنسان ل  :خامسا  
وضغط إاثرة  من حرية االختيار والتفكري، منها ضغط اإلعالم جبميع فروعه وختصصاته ووسائله ،

والسعي الدؤوب وراء الرزق ضغط احلاجة ، و  للهو جبميع أصنافها وألواهناالشهوات ووسائل ا
عصا اإلرهاب والتهديد اجلسدي واملادي ملن يستعصي على ، وأخرياا التلويح ابستخدام والكسب 

مجيع تلك الوسائل والضغوطات ، وبذلك تسلُب املرء صفة حرية االختيار، والتفكري، واختاذ املواقف 
 .اليت يريدها ، بعيداا عن تلك املؤثرات اخلارجية املصطنعة

من مجيع تلك املؤثرات اخلارجية اليت أما يف اإلسالم فإذا حقق اإلنسان العبودية كاملة هلل ، حترر 
، لتعيد له مجيع قواه النفسية واجلسدية  تقلل من حريته وحرية اختياره وقراره ، ورمبا تسلبها كلها

 .1وترفع عنه مجيع األغالل والقيود ،واملعنوية

اركة ، واملشيا كلها يف ضمان احلرية السياسيةوهكذا ندرك عظمة اإلسالم يف تشريعاته وسبقه الدن
السياسية جلميع األفراد، وإذا كان الغرب يتشدق ابحلرية السياسية وحياول أن يتظاهر بسبقه وتقدمه 

، وأن قراره احلرية واملشاركة السياسيةيف هذا اجملال فعلينا أن نبني للناس مجيعا أسبقية اإلسالم يف إ
رية السياسية جلميع يف إاتحته احلنوضح لدعاة احلرية السياسية أهنم مل يصلوا بعد إىل عظمة اإلسالم 

 أفراد الشعب.

وإذا كانت األنظمة الغربية تتيح بعض النقد للحكام فإن احلكام املسلمني أنفسهم قبل أن يعرف 
الغربيون النقد السياسي ، قد دعوا أفراد اجملتمع إىل نقدهم وتقدمي النصيحة هلم وفتح صدورهم جلميع 

وة القدوة واألس وسلمصلى هللا عليه  سني يف رسول هللاد والعباد ملتماآلراء واألخذ مبا فيه خري البال

                                                           
موقع د. أمحد إبراهيم  –ارتباط احلرية ابلدميوقراطية وموقف اإلسالم من احلرايت ، د. أمحد إبراهيم خضر ، شبكة األلوكة فساد االعتقاد بلزوم  -1

 خضر، بتصرف .
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يشاور أصحابه يف األمور كلها إال ما نزل به الوحي فال  عليه الصالة والسالم، فقد كان  احلسنة
 مشورة فيه.

 

َفظاًّ َغِليَظ الَقْلِب فَِبَما َرمْحٍَة مِ َن اّللَِّ لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت ﴿ وقد صدق هللا عز وجل إذ يقول:  
ُهْم َواْستَـْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى  اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ النَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

ُتَـوَكِ ِلنيَ 
 1.2 ﴾ حيُِبُّ امل

 

ام يرضي أصحاب امليول احلرة ، وهو يف نستطيع أن نقول حبق إن النظام اإلسالمي هو أصلح نظإننا 
الوقت ذاته يعترب صمام األمن الذي حيمي مـن الديكتاتوريـة ، إذ أن النظـام اإلسـالمي حيفـظ للشـورى 
قيمتهــــا النظريــــة وحيقــــق صــــالحيتها العمليــــة ، وَيــــيش كــــل القــــوى خلدمــــة اجلماعــــة ويــــدعو إىل الثقــــة 

 االستبداد واالستعالء والفساد . ابلشورى والقائمني على أمرها ، ويسد الطريق على
 

تهــي ونســتطيع أن نقــول أيضــاا أن النظــام الــدميقراطي يقــوم يف أصــله علــى الشــورى والتعــاون ، ولكنــه ين
 . 3إىل تسليط احملكومني على احلاكمني وانعدام التعاون بينهمابعدم التجرد وبسوء التطبيق و 

 

، وهـــو يف  الدميقراطيـــة مـــن فضـــائل وإَيابيـــات إذاا فالنظـــام اإلســـالمي قـــد اشـــتمل علـــى مـــا ينســـب إىل
   الوقت نفسه بريء من مساوئها .

 

 

 

                                                           
 .هـ 1426احملرم  -طبعة جملة األزهر 112انظر: اجملتمع اإلنساين يف ظل اإلسالم للشيخ حممد أبو زهرة ص -1
 ( .159سورة آل عمران اآلية ) -2
 ، بتصرف . 145انظر : اإلسالم وأوضاعنا السياسية ، عبدالقادر عودة ، ص -3

http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_articles.asp?adad=17
http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_articles.asp?adad=17
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 اخلامتة 
 

يعد هذا البحث حماولة لدراسة موضوع احلرية السياسية يف النظام الدميقراطي، وقد حرصت  
والكشف عن حقيقة هذه احلرية  ،خالل هذه الدراسة إىل التعرف على حقيقة احلرية السياسيةمن 

 وحدودها.
 

واحلال اليت آل إليها يف  ،وأصل نشأته ،وقد استدعى ذلك دراسة ماهية النظام الدميوقراطي
 اجملتمعات الغربية اليت تعد الصورة املثالية لتطبيق هذا النظام يف هذا العصر.

 

، وأن احلرية يف رض هذا النظام مع تعاليم اإلسالم  تعاحاولت يف هذه الدراسة أن أبني  وقد 
 ، غايتها مصلحة األمة وانتظام أحواهلا.إلسالم حرية منضبطة بضوابط الشرع ا

 
 : أما أبرز النتائج اليت انتهيت إليها فيمكن إمجاهلا يف النقاط التالية

 

 .اجملتمعات واألنظمة اليت حتكمها اختالف مفهوم احلرية حسب اختالف -1
 وحنوها. ،: العقدية ، والفكرية ، والسياسية ، واالقتصاديةتعدد احلرايت فمنها -2
 احلقوق واحلرايت ظهرت يف بداية أمرها حلماية األفراد يف مواجهة سلطة الدولة. -3
، جتسد فقط يف  خاصاا  سياسياا  أن مدلول احلرية يف النظام الدميقراطي كان له مفهوماا  -4

ة يف إدارة الشؤون العامة صورة االعرتاف للفرد حبقوق سياسية تؤهله للمسامهة واملشارك
 .للدولة

 

ها الذي هي يف النظام الدميقراطي مرت بعدة أطوار حىت ظهرت بشكلالسياسية احلرية  -5
 .عليه يف العصر احلايل
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رية السياسية كوسيلة لكبح سلطان بعد الثورتني الفرنسية واألمريكية أصبح ينظر إىل احل -6

، كما تضع قيوداا أو حدوداا على سلطتها الدولة ، واحلد من استبدادها ، وعلى أهنا 
وحتد من  ،عسف وظلم احلكامتنطوي على تقرير ضمانت تقي األفراد وحتصنهم من ت

 .طغياهنم
 

الدميقراطي : من املصطلحات ذات الصلة الوثيقة مبصطلح احلرية السياسية يف النظام  -7
 .وعي السياسي ، املشاركة السياسيةاالختيار ، ال

 

من اآلاثر اإلَيابية للحرية السياسية يف النظام الدميقراطي احلصول على حق إخضاع  -8
تئثار إذ مل يعد من حق احلكومة االس ،تصرفات احلكومة لرقابة اجملالس النيابية عليها

 .ابلسلطة دون منازع أو رقيب
 

ما أفرزه النظام من  م الدميقراطيةلسلبية املرتتبة على احلرية السياسية يف النظامن اآلاثر ا -9
طرق لالعرتاض على الدولة ، مثل املعارضة السياسية ، اليت هي اعرتاض على سياسات 
الدولة، وما ينتج عنها من إضراابت واعتصامات ومظاهرات وثورات وما يرتتب عليها من 

 تمع.آاثر سلبية على الفرد واجمل
 

 .و للمجالس التشريعية اليت يرشحهاأن حق التشريع يف النظام الدميقراطي يعود للشعب أ -10
 القيم وهذه ،الغريب اجملتمع وضعها متغرية نسبية قيم على قامت أن األنظمة الدميقراطي -11

 . األكثرية رغبات وميول فيها تتحكم
 

( أوجه احلكم يف اإلسالماس من أسس نظام اليت متثل أس)بني الدميقراطية والشورى  -12
 بداء الرأي يف قضااي الدولة.إمشاركة أفراد الشعب يف  ؛ اتفاق من أمهها
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، ية كبرية يف األنظمة الدميقراطيةمما تتضمنه احلرية السياسية حرية الرأي، واليت هلا أمه -13

وخباصة ، ا وسائل التعبري، وطرق املمارسة، وهتيئ هلل أن توفر هلا الضمانت حلمايتهاوحتاو 
 فيما يتعلق بتكوين الرأي اآلخر وحرية املعارضة.

 

إن مراقبة السلطة حق مشروع لألفراد يف النظام الدميقراطي ، فإذا وجدوا أن شيئاا ما  -14
صدر منها خمالفاا إلرادهتم فلهم احلق يف تقدمي االعرتاض عليها، وإذا حاز االعرتاض على 

 .عنها نزوالا عند اإلرادة الشعبيةموافقة األغلبية وجب على السلطة أن تتخلى عما صدر 
 

 عن أغلبية. مشروط بكونه صادراا  بة احلاكم يف النظام الدميقراطيأن حق مراق  -15
 

بني األغلبية يف اإلسالم واألغلبية يف الدميقراطية، منها أن األغلبية  ةأن هناك فروقاا جوهري -16
فال تستقل بتقرير احلق أو الواجب ، وأما األغلبية  ،يف اإلسالم تعمل حتت سلطان الشريعة

ما كان  فهي تتجاوز ذلك حىت تستقل بتقرير احلق والصواب أايا  ،يف النظام الدميقراطي
 خمالفها يف ذلك.

 

، فألفراد األمة ت البارزة يف النظم الدميقراطيةمبدأ املعارضة للحاكم يعترب من أهم الضمان -17
من أجل معرفة رأي األمة يف دستور  ؛أن يقدموا معارضتهم يف استفتاء عام تعقده السلطة

، وهلم أن يبادروا لتقدمي اعرتاضهم إذا وجدوا ما خيالف  موقف سياسي أو نص تشريعي أو
 إرادهتم.

 

أن احلرية السياسية املعاصرة يف النظم الدميقراطية تتيح للمعارضة اإلطاحة ابحلاكم ، ونزعه  -18
 عرب إجراءات وطرق نظامية يلزم هبا احلاكم.
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 :التوصيات       

 

اسات اليت هذا العصر ابلدميقراطية فينبغي أن تكثف الدر نظراا الغرتار كثري من الناس يف  .1
 .غرت ابلدعاية اليت ترفع من شأهنا، والعيوب اليت ال تبدو ملن يتبني جوانب النقص فيها 

 

ينبغي على الباحثني أن يبينوا جوانب الكمال والعدل يف شريعة اإلسالم اليت مل حتوج   .2
 املسلمني إىل استرياد أنظمة وضعية حمادة هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم.

 

قوة اإلعالم الغريب هو الذي روج للدميقراطية حىت كادت أن تكون صنم العصر ، فينبغي  .3
همته املتمثلة يف نقد هذا النظام نقداا موضوعياا َيلي احلقيقة لإلعالم اإلسالمي أن يقوم مب

 على أكمل وجه.
 

والثقة أبحكام  ،األجيال املسلمة حىت ينمو عندها الشعور ابلعزة اإلسالمية ةينبغي توعي .4
 ومشول شريعته جلميع نواحي احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ،اإلسالم

 

وأال خيشوا يف هللا لومة  ،يرفعوا أصواهتم عالية بنقد الدميقراطيةأن على العلماء واملصلحني  .5
 وأن يبينوا للناس خمالفتها حلكم هللا تعاىل. ،الئم

 

َيب أال ينسينا النقد للحرية السياسية يف النظام الدميقراطي ، ما فيها من إَيابيات حني  .6
قد تضمن كل خري غري مشوب تقارن ابألنظمة القمعية االستبدادية ، مع بيان أن اإلسالم 

 بشيء من الباطل.
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 : وختاما  

 
، الذي له احلمد يف األوىل واآلخرة وله احلكم وإليه  فإين أمحد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات   

 يل زليت ويقيل عثريت ويثبت حجيت.املآل، وأسأله وهو خري مسؤول أن يغفر 
 

 عوان أن احلمد هلل رب العاملني.وآخر د
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 فهرس اآلايت

 

 

  

 رقم الصفحة رقم اآلية اسم السورة اآليااااااااااااااااااة

أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقتـَْلى احْلُرُّ  اي ﴿
اِبحْلُرِ  َواْلَعْبُد اِبْلَعْبِد َواألُنَثى اِبألُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيءٌ 

رَّبِ ُكْم  فَات َِباٌع اِبْلَمْعُروِف َوأََداء إِلَْيِه ِبِِْحَساٍن َذِلَك خَتِْفيٌف مِ ن
 َوَرمْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـََلهُ َعَذاٌب أَلِيٌم﴾

 11 178 سورة البقرة

﴿ ِإْذ قَاَلِت اْمَرأَُة ِعْمَراَن َربِ  ِإين ِ َنَذْرُت َلَك َما يف َبْطيِن حُمَرَّراا 
 12 35 سورة آل عمران فـَتَـَقبَّْل ِمينِ  إِنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعلِيُم ﴾

َهْوَن َعِن  ﴿ ُكنُتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
 اْلُمنَكِر﴾

 69 110 سورة آل عمران

 56 159 سورة آل عمران ﴿ َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر ﴾

َغِليَظ اْلَقْلِب ﴿ فَِبَما َرمْحٍَة مِ َن اّللِ  لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا 
الَنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـُْهْم َواْستَـْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف 
ِلنَي ﴾  اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اّللِ  ِإنَّ اّلل َ حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِ 

 82 159 سورة آل عمران

﴿ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يـَْقُتَل ُمْؤِمناا ِإالَّ َخطَئاا َوَمن قـََتَل ُمْؤِمناا 
 11 92 سورة النساء َخطَئاا فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلِه ﴾ 
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 الصفحةرقم  رقم اآلية اسم السورة اآليااااااااااااااااااة

 53 38 سورة املائدة ﴿ َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعواْ أَْيِديـَُهَما ﴾

نَـُهْم ﴾  68 53 سورة اإلسراء ﴿ َوُقل لِ ِعَباِدي يـَُقولُواْ الَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطَاَن يَنزَُغ بـَيـْ

 53 2 سورة النور مِ نـُْهَما ِمَئَة َجْلَدٍة ﴾﴿ الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد 

 32 68 سورة القصص  ﴾ ﴿َوَربَُّك خَيُْلُق َما َيَشاُء َوخَيَْتاُر َما َكاَن هَلُُم اخْلِيَـَرةُ 

 33 83 سورة القصص ﴾ ﴿ اَل يُرِيُدوَن ُعُلوًّا يف اأْلَْرِض َواَل َفَساداا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ 

 56 38 سورة الشورى َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْنَـُهْم ﴾﴿ 

 71 38 سورة الشورى ﴿ َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْنَـُهْم ﴾

ْم َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْنَـُهْم   ﴿ َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرهبِِ 
 78 38 سورة الشورى َوممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقوَن ﴾

 32 32 سورة الدخان ﴾ ملنيَ اَوَلَقِد اْختَـْرَنُهْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلعَ  ﴿

 75 1 سورة الفتح ﴿ ِإنَّ فـََتْحَنا َلَك فـَْتحاا ُمِبيناا ﴾

 52 32 سورة النجم ﴿ َفاَل تـُزَكُّوا أَنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم مبَِن اتَـَّقى ﴾

 36 18 سورة املعارج ﴾ َومَجََع فََأْوَعى ﴿
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 فهرس األحاديث
 

 رقم الصفحة                                                                                                   احلديث       

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبُكلِ  ُعْضٍو ِمْنُه ُعضْ  ﴿ .1  12 ......................واا ِمْنُه ِمَن النَّار ﴾ ...أَْعِتُقوا َعْنُه يـُْعِتْق اّللَّ

, وعفى  فال تعتدوها وحد حدوداا  , ن أشياء فال تنتهكوها, وهنى ع ﴿ إن هللا فرض فرائض فال تضيعوها .2
 13...... ................................... ﴾فال تبحثوا عنها بكم ال عن نسيانعن أشياء رمحة 

 69 .........﴾هللاُ تـََعاىَل ِبِعَقاٍب ِمْنهُ ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رَأَُوا الظَّاملَ فـََلْم َ ُْخُذواْ َعَلى يََدْيِه أَْوَشَك َأْن يـَُعمَُّهُم ﴿ .3

 74 .....لم فقلت: ألست نيب هللا حقاا﴾.قال عمر بن اخلطاب، فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وس﴿ .4

 55..... ..................................................َعَلى اثـْنَـنْيِ ﴾ .......... ﴿ ال أَتَمََّرنَّ  .5

 55......  .................................................﴾ ............ال َتْسَأِل اإِلَمارََة ﴿  .6

ُ ِبُكلِ  ِإْرٍب  .7 َها ِإرْ ﴿ َمْن أَْعَتَق َرقـََبةا ُمْؤِمَنةا أَْعَتَق اّللَّ  12.. ....................ابا ِمْنُه ِمَن النَّار ﴾  ..ِمنـْ

ُلُغ ََثََن اْلَعْبِد قـُوِ َم َعَلْيِه ِقيَمَة اْلَعْدِل  .8  ﴿ َمْن أَْعَتَق ِشرْكاا َلُه يف َعْبٍد َفَكاَن َلُه َماٌل يـَبـْ

 12 ..................... َعَتَق ِمْنُه َما َعَتَق ﴾ .. فـََقدْ فََأْعَطى ُشرََكاَءُه ِحَصَصُهْم َوَعَتَق َعَلْيِه اْلَعْبُد َوِإالَّ 

 71 .......................................................... ﴿ من أم قوماا وهم له كارهون ﴾ .9

ْسِلِمنَي َفالَ يـَُتاَبُع ُهَو َوالَ الَِّذي ﴿ .10
ُ
 55 .....﴾، َتِغرَّةا َأْن يـُْقَتالَ اَبيـََعهُ َمْن اَبَيَع َرُجالا َعن َغرْيِ َمُشورٍَة ِمَن امل

ُ َواْلُمْؤِمُنوَن ِإالَّ َأاَب َبْكٍر ﴾ .... .11  55....  ............................................﴿ َ ْهللَا اّللَّ

َها فَِإنََّك ِإْن أُْعِطيتَـَها ِمْن َغرْيِ   مسرَة ال َتْسَأِل اإِلَمارَةَ الرَّمْحِن بنَ اَي َعْبدَ ﴿ .12  52 ......﴾ َمْسأََلٍة أُِعْنَت َعَليـْ

  



91 
 

 فهرس األعالم

  رقم الصفحة                                                                       العالم          

 13.............  ............. إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرنطي الشهري ابلشاطيب .1

 10  ......................أمحد بن فارس بن زكراي  ..........................اإلمام اللغوي  .2

  11  ........... القاسم األصفهاين املعروف ابلراغب األصفهاين احلسني بن حممد بن املفضل أبو .3

 34  ....................................املعروف ابلشريف اجلرجاين علي بن حممد بن علي .4

 13  ...................عاشور......................................... الطاهر بنحممد  .5

 33  ....................................................حممد بن أمحد بن سامل السفاريين .6

 10.  ...............مد بن مكرم بن علي أبو الفضل ابن منظور........................حم .7

 21.............  ..........................................................ورين آلن ت .8

 17.........   .............................................................جون لوك  .9

 20.........    ............................................................. شومبيرت .10

 21..............   ...فرانسيس فوكوايما ............................................ .11

 64.............  ............................................................ فولتري .12

 17............  ........................................................كارل بوبر  .13

  17........  ................................................ السكي هارولد جوزيف .14

 20.............  ....................................................... مونتسكيو .15
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 املراجع واملصادر
 

 . القرآن الكرمي 
 . كتب التفسري وعلوم القرآن 

 
الفداء إمساعيل بن عمر ابن كثري ، حتقيق سامي بن  تفسري القرآن العظيم للحافظ أيب .1

 م .1999هـ/1420حممد السالمة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية 
، دار الكتب  حممد بن أمحد األنصاري القرطيباجلامع ألحكام القرآن أليب عبدهللا  .2

 م .1935 -هـ 1353املصرية ، الطبعة الثانية 

 
  املراجع العامة: 

 

األحكام السلطانية، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،  .1
 القاهرة . -الشهري ابملاوردي ، دار احلديث 

 

منار السبيل حممد نصر الدين األلباين ، املكتب إرواء الغليل يف ختريج أحاديث  .2
 ه .1405بريوت  –اإلسالمي 

 

أزمة املشاركة السياسية يف الوطن العريب، جالل عبدهللا معوض، املستقبل العريب،  .3
 م(.1983)أيلول/ سبتمرب 55، العدد 6السنة 

 

ستقبل أزمة املشاركة السياسية وقضية حقوق اإلنسان يف الوطن العريب ، جملة امل .4
م، مركز دراسات الوحدة 1996( إبريل 206العريب، رعد عبودي بطرس، ع )

 م. 1996بريوت ،  –العربية 
 

، 556 االستدالل اخلاطئ ابلقرآن والسنة على قضااي احلرية، د. إبراهيم احلقيل، ص .5
 هـ .1434الطبعة األوىل  –جملة البيان 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=911&idto=911&bk_no=48&ID=331
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=911&idto=911&bk_no=48&ID=331
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، مؤسسة الرسالة  156اإلسالم وأوضاعنا السياسية ، عبدالقادر عودة ، ص  .6

 م. 1981 -هـ 1402لبنان ،  –للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت 
 

دراسة أصولية ملشاركة اإلسالميني يف اجملالس  –اإلسالميون وسراب الدميقراطية  .7
 .م 2007 –د. عبدهللا سامي الدالل ، مكتبة مدبويل  –النيابية 

 

أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، حممد الطاهر بن عاشور، تونس، دار الكتاب،  .8
 م.1977

 

األعالم ، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي الزركلي الدمشقي ، دار العلم  .9
 م .2002للماليني ، 

 

دار إعالم املوقعني عن رب العاملني ، حممد بن أيب بكر الزرعي )ابن قيم اجلوزية( ،  .10
 .م 1991هـ/1411 -الطبعة األوىل  -الكتب العلمية 

 

األغلبية بني اإلسالم والدميقراطية ، حممد بن شريف شاكر ، موقع اإلسالم ويب ،  .11
 م.2012

 

الدميقراطية األثينية، جونز، ترمجة د. عبداحملسن اخلشاب، اهليئة املصرية العامة  .12
 م .1976

 

األيديولوجيات وأثرها يف األنظمة السياسية املعاصرة " رمزي الشاعر ، طبعة جامعة  .13
 م. 1979القاهرة  –عني مشس 

 

 م .2010سبتمرب   -10الباحث االجتماعي عدد   .14
 

الرتكي ، طبعة دار  البداية والنهاية ، للحافظ ابن كثري الدمشقي ، حتقيق : د. عبدهللا .15
 .هـ1419هجر ، 
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 -والتنمية السياسية ، نبيل السمالوطي ، اهليئة املصرية العامة للكتاب بناء القوة  .16

 م.1978-االسكندرية 
 

 -بريوت  – اتريخ األمم وامللوك ، حممد بن جرير الطربي ، دار الكتب العلمية  .17
 .هـ1407الطبعة األوىل 

 

اتريخ أورواب احلديث واملعاصر، عبدالفتاح أبو علية و د. إمساعيل ايغي ، دار املريخ   .18
 هـ. 1399 -
 

 .اتريخ الفلسفة احلديثة ، يوسف كرم ، دار املعارف مبصر  .19
 

 م .2000 – 1ط –دمشق  –جتديد الوعي د. عبدالكرمي بكار ، دار القلم  .20
 

املؤسسة  –بوحوش ، الطبعة الثانية تطور النظرايت واألنظمة السياسية ، عمار  .21
 م.1984اجلزائر  –الوطنية للكتاب 

 

 التعددية السياسية يف الدولة اإلسالمية ، د. صالح الصاوي، دار اإلعالم الدويل. .22
 

بريوت الطبعة  –التعريفات ، اإلمام علي بن حممد اجلرجاين ، دار الكتاب العريب  .23
 ياري.هـ ، حتقيق : إبراهيم األب1405األوىل ، 

 

 بريوت. -تكوين العقل احلديث ، راندال ـ ترمجة : جورج طعمة ـ دار الثقافة  .24
                     

الثقافة اإلسالمية ، د. عبدالرمحن الزنيدي )ضمن سلسلة مناهج وإصدارات العلوم  .25
 الشرعية، فئة املسلمني اجلدد(.

 

حممد املنويف ، مركز الدراسات الثقافة السياسية املتغرية يف القرية املصرية ، كمال  .26
 م.1979القاهرة ،  –السياسية واالسرتاتيجية ابألهرام 
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جامع البيان عن أتويل آي القرآن ، حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطربي ،  .27

الطبعة حتقيق : د. عبدهللا الرتكي ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ، 
 .م2001هـ 1422األوىل 

 

 م.14/3/99بتاريخ  -1160العدد  -جريدة احلياة اجلديدة  .28
 

، عبداحلكيم  -دراسة مقارنة –احلرايت العامة يف الفكر والنظام السياسي يف اإلسالم  .29
 م.1983 –حسن العيلي ، دار الفكر العريب 

 

احلرايت العامة، نظرات يف تطورها وضمانهتا ومستقبلها، عبداحلميد متويل، منشأة  .30
 م.1974 –اإلسكندرية  -املعارف 

 

     ، مفهومها ، حدودها وضوابطها يف الشريعة اإلسالمية ،  حرية التعبري عن الرأي .31
 ، نسخة الكرتونية .16د. حممود أمحد غازي ، ص

 

أ. د. حممد  –دراسة حتليلية أتصيلية مقارنة  –حرية الرأي يف اإلسالم والنظم احلديثة  .32
 م.2009-هـ 1430البشر ، الطبعة األوىل 

 

 حرية الرأي يف احلضارة اإلسالمية، د. راغب السرجاين، موقع األلوكه الشرعية.  .33
 

حبث مقارن يف الدميقراطية –حرية الرأي يف امليدان السياسي يف ظل مبدأ املشروعية  .34
 م.1987 -الطبعة األوىل -املنصورة-أمحد حممد جالل ، دار الوفاء -واإلسالم

 

 د. إبراهيم احلقيل موقع األلوكة .حرية الرأي.. رأي آخر ،  .35
 

 م .1988القاهرة  –احلرية السياسية ، صاحل حسن ، الزهراء لإلعالم العريب  .36
  

 -هـ 1406، د. أمحد شوقي الفنجري ، الطبعة الثانية احلرية السياسية أوالا  .37
 الكويت . –م، دار القلم 1986
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 -هـ 1403الطبعة الثانية  –احلرية السياسية يف اإلسالم ، د. أمحد شوقي الفنجري .38

 م دار القلم الكويت.1983
 

احلرية السياسية يف اإلسالم بني اخلصوصية والعاملية، حبث منشور ضمن حبوث حقوق  .39
 م.1997اإلنسان يف اإلسالم ، عبدالعزيز اخلياط، ، مؤسسة آل البيت، 

 

" يف األصول ارنةصر والفقه اإلسالم "دراسة مقاحلرية السياسية يف النظام الدستوري املعا .40
رسالة، رسالة مقدمة لنيل  –النظرية وآليات املمارسة مع التطبيق على الوضع يف اجلزائر 

 .pdfشهادة دكتوراه الدولة يف القانون، علي قريشي ، نسخة الكرتونية 
 

حقوق اإلنسان وحرايته األساسية يف النظام اإلسالمي والنظم املعاصرة، د. عبدالوهاب  .41
 م .1980 -هـ 1400الشيشاين ، الطبعة األوىل عبدالعزيز 

 

حقوق اإلنسان وحرايته األساسية يف النظام اإلسالمي والنظم املعاصرة، د. عبدالوهاب  .42
 الشيشاين.

 

احلقوق واحلرايت السياسية يف الشريعة اإلسالمية ، حممد رحيل غرابية ، الطبعة األوىل  .43
 األردن .  –عمان  –دار املنار للنشر والتوزيع  -( 2000-هـ 1421)
 

، مكتبة  pdf، نسخه الكرتونية 17ص – الشريف شاكر حممد - الدميقراطية حقيقة .44
 مشكاة االلكرتونية.

 

، بريوت، لبنان،  ي يف السياسة واحلكم، فتحي الدريينخصائص التشريع اإلسالم .45
 م.1987

 

اخلالفة اإلسالمية بني نظم احلكم املعاصرة ، د. مجال أمحد املراكيب _رسالة دكتوراه _   .46
 هـ . 1414جامعة القاهرة ،  –كلية احلقوق 
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، مكتبة  30دراسات يف علم االجتماع السياسي ، عبداهلادي اجلوهري وآخرون ، .47

 .م1997أسيوط 
 

، ترمجة 2008-1درس القرن العشرين، كارل بوبر، الدار العربة للعلوم، بريوت، ط .48
 خلضر مذبوح . –الزواوي بغورة 

 

جامعة  –رسالة دكتوراه  -،  اإلسالمي ، فتحي عبدالكرمي الفقه يف والسيادة الدولة .49
 القاهرة ، مكتبة وهبة.

 

( 1، مكتبة الرسالة ط )اإلسالمية ، حممود اخلالديريعة الدميقراطية الغربية يف ضوء الش .50
 هـ.1406

 

الطبعة األوىل  –الدميقراطية بني احلقيقة والوهم، د. لطيفة إبراهيم خضر، عامل الكتب  .51
 م.2006 -هـ 1427

 

الدميقراطية بني الفكر الفردي والفكر االشرتاكي د. أنور أمحد رسالن، دار النهضة  .52
 م. 1971العربية، مصر 

 

 .الدميقراطية يف اإلسالم، سليمان عبداجلواد، مصر، طبعة أمحد خميمر .53
  

دار النفائس  –الدميقراطية يف ميزان العقل والشرع ، د. نيف معروف ، الطبعة األوىل  .54
 م.2004 -هـ 1425بريوت –دار سبيل الرشاد 

   

 -رسالة ماجستري -الدميقراطية وموقف اإلسالم منها ، حممد نور مصطفى الرهوان  .55
 م. 1983 -هـ 1403إشراف الشيخ عبدالرمحن امليداين ، 

 

 م.2004الدميقراطية ونظرايت اإلصالح يف امليزان، سعيد عبدالعظيم، دار اإلميان  .56
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القاهرة ، دار الفكر العريب ، الرأي العام يف ضوء اإلسالم ، حميي الدين عبداحلليم ،  .57

 نقالا عن حرية الرأي يف اإلسالم والنظم احلديثة ، أ. د. حممد البشر.
 

، الفضل شهاب الدين األلوسي ، أبوروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .58
 دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان .

 

حممد بن شاكر الشريف،  -حكام الشرعية رائسة الدولة بني األنظمة الوضعية واأل .59
 موقع صيد الفوائد .

 

السقوط من الداخل: ترمجات ودراسات يف اجملتمع األمريكي ، سعود بن حممد  .60
 هـ. 1414دار العاصمة،  -الرايض  -البشر

 

    السلطة التشريعية يف نظام احلكم اإلسالمي والنظم املعاصرة _دراسة مقارنة_ ،  .61
 م .2002-مالطا  -د. ضو مفتاح غمق ، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع 

 

الشباب واجملتمع ، دراسة ميدانية ، حممد علي حممد ، اهليئة املصرية العامة للكتاب  .62
 .م1985اإلسكندرية  –
 

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبداحلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي،  .63
األرنؤوط ، حممود األرنؤوط ، الناشر دار بن كثري سنة النشر حتقيق عبدالقادر 

 دمشق . -هـ 1406
 

شرعية السلطة والنظام يف حكم اإلسالم "دراسة مقارنة " صبحي عبده ، دار النهضة  .64
 م.1999العربية ، القاهرة 

 

 سوراي . –الشورى فريضة إسالمية ، علي حممد الصاليب ، دار ابن كثري  .65
 
 



99 
 

 
اإلسالم والفكر السياسي املعاصر ، أمحد عبدالفتاح ، رسالة دكتوراه ، الشورى يف  .66

 م.1983جامعة األزهر، 
 

 –النحوي، دار النحوي للنشر والتوزيع  رضا علي عدنن .د الدميقراطية ، ال الشورى .67
 م .1992 -هـ 1413الرايض ، الطبعة الرابعة 

 

األنصاري،  إمساعيل عبداحلميدد.   -مقارن دراسة-الدميقراطية  يف وأثرها الشورى .68
 بريوت . –صيدا  –منشورات املكتبة العدرية  –الطبعة الثالثة 

 

العني: -عبداملنعم املشاط ، التنمية السياسية يف العامل الثالث: نظرايت وقضااي  .69
 .م 1988مؤسسة العني للنشر والتوزيع، 

 

طبقاين ، الطبعة ، د. مازن م –دراسة للظواهر االجتماعية  –الغرب من الداخل  .70
 الثانية .

 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  .71
 هـ. 1379بريوت،  -الشافعي ، دار املعرفة 

 

 م. 2007فتنة الدميقراطية ، أمحد ولد الكوري العلوي الشنقيطي, ط : بدون ،  .72
 

      ابلدميوقراطية وموقف اإلسالم من احلرايت ،فساد االعتقاد بلزوم ارتباط احلرية  .73
 د. أمحد إبراهيم خضر ، شبكة األلوكة.

 

الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ، مكتبة  .74
 بغداد . –املثىن 

 

، حممد البهي، دار  -مشكالت احلكم والتوجيه  -الفكر اإلسالمي واجملتمع املعاصر  .75
 الكتب املصرية.
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ترمجة عقيل يوسف عيدان، مركز احلوار والثقافة  –يف احلرية والدميقراطية، كارل بوبر  .76

 .م2009الكويت  –الطبعة األوىل  –
 

-هـ1415-الفريوز آابدي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  –القاموس احمليط  .77
 بريوت. –الزخمشري ، دار صادر  –، أساس البالغة  م1995

 

القانون الدستوري واألنظمة السياسية ، عبداحلميد متويل، دار املعارف اإلسكندرية  .78
 م. 1965/1966

 

القانون الدستوري والنظم السياسية ، زهدي يكن ، الطبعة األوىل ، مطابع جوزيف  .79
 م.1995سليم ، بريوت 

 

 عربية ، تربوية ثقافية ، اجتماعية ، اقتصادية ، اسرتاتيجية ، سياسية – معاصرة قضااي .80
 م . 2010كنوز املعرفة   -، الطبعة األوىل٤24ص – رابح إسحاق د. – وعاملية

 

 قواعد نظام احلكم يف اإلسالم ، حممود اخلالدي.  .81
 

الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين  .82
بريوت  –سة الرسالة حممد املصري ، مؤس –الكويف ، حتقيق : عدنن درويش 

 م .1998-هـ 1419
 

الطبعة  -بريوت  –لسان العرب ، أيب الفضل مجال الدين ابن منظور ، دار صادر  .83
 األوىل.

 

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية ،  .84
الطبعة  – ومكتبتها اإلمام حممد بن أمحد السفاريين ، منشورات مؤسسة اخلافقني

 م.1982 -هـ 1402الثانية 
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 .، دار الفكر العريب ، بريوت د حلمي، حمم املبادئ الدستورية العامة .85
 

 : أتليف – املعاصرة النيابية ابلدميقراطية مقارنة دراسة وضمانته قواعده الشورى مبدأ .86
 . اإلسكندرية –الطباعة والنشر نيا ، الطبعة األوىل ، دار الوفاء لدعتيق علي أمحد نزار

 

احملرم  -اجملتمع اإلنساين يف ظل اإلسالم للشيخ حممد أبو زهرة ، طبعة جملة األزهر .87
 .هـ 1426

 

جمموع الفتاوى ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ، جممع امللك  .88
 .م 1995 -هـ 1416املدينة املنورة ،  –فهد لطباعة املصحف الشريف 

 

، مكتبة لبنان نشرون  بكر الرازي حتقيق : حممود خاطرخمتار الصحاح ، حممد بن أيب .89
 م .1995-هـ 1415بريوت  –
 

 أتليف: – منها املسلم وموقف اجملتمعات يف ودورها – املعاصرة الفكرية املذاهب .90
 –الطبعة األوىل  –جدة  –املكتبة العصرية الذهبية  –عواجي  علي بن غالب.د

 م.2006-هـ 1427
 

املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف املسلم منها ، د. غالب علي  .91
 م.2006 -هـ 1427جدة الطبعة األوىل  –عواجي ، املكتبة العصرية الذهبية 

 

، القاهرة ،  دار الشروق –طب ، الطبعة األوىل مذاهب فكرية معاصرة ، حممد ق .92
 م.1983

 

، إسالمية املعرفة رحيل حممد غرايبةمسألة احلرية يف النظام السياسي اإلسالمي،  .93
م، 2003 -هـ 2002/1424 -هـ 1423( ، السنة الثامنة 32– 31العدد: )

  جامعة بريوت اإلسالمية.  –تصدر عن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 
 

http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_authors.asp?authorID=%201237
http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_authors.asp?authorID=%201237
http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_articles.asp?adad=17
http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_articles.asp?adad=17
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، نسخه 3املشاركة السياسية  أساس الفعل الدميقراطي ، شريفة ماشطي ، ص .94

 .pdfالكرتونية 
 

العريب ، القاهرة ، املشاركة السياسية للفالحني ، صالح منسي ، دار املوقف  .95
 م.1984

 

املشاركة السياسية والدميقراطية اجتاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم يف فهم العامل  .96
 pdf.، نسخة الكرتونية 25من حولنا ، أ.د. سامية خضر صاحل ، ص

 

املشاركة السياسية والعملية السياسية، حسني علوان البيج، املستقبل العريب، السنة  .97
 .م(1997)أيلول/سبتمرب  223، العدد 20

 

سالم مدكور، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،  اإلسالمية ، حممد الدولة معامل .98
 م.1983

 

 –القاهرة  –املعجم الفلسفي ، مجيل صلبيا ، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية  .99
 هـ .1403

 

 املعجم الوسيط ، د. إبراهيم أنيس ، د. عبداحلليم منتصر ، الطبعة الثانية .  .100
 

معجم مقاييس اللغة ، أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكراي ، حتقيق وضبط ،   .101
 م .2002 -هـ 1423طبعة احتاد الكتاب العرب  -عبدالسالم حممد هارون 

 

القاهـرة  -دار الكرنك للنشر معىن الدميقراطية ، صول ابدوفر، ترمجة جورج عزيز ، .102
 م. 1997

 

، دار إحياء الرتاث العريب  الطبعة  موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامةاملغين،  .103
 م .1985هـ / 1405األوىل ، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=937&idto=937&bk_no=15&ID=896
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=937&idto=937&bk_no=15&ID=896
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 –بغداد  –مفاهيم يف الفلسفة االجتماعية ، أمحد خورشيد ، دار الشؤون الثقافية   .104

 م.1990 – 1ط
 

املفردات يف غريب القرآن احلسني بن حممد بن املفضل املعروف ابلراغب األصفهاين،   .105
 حتقيق : حممد كيالين . –بريوت  -دار املعرفة 

 

هـ، أكتوبر 1433األزهر ذو القعدة املفهوم اإلسالمي للحرية، د. حممد عمارة، جملة  .106
 . "85" السنة" 11م اجلزء"2012

 

مفهوم احلرايت دراسة مقارنة يف النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية   .107
 م .2011األردن  –املعاصرة ، د. حممد أبو مسرة ، دار الراية للنشر والتوزيع 

 

مقارنت بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية ، علي علي منصور ،  دار الفتح   .108
 م.1970_1390_بريوت ، الطبعة األوىل 

 

: حممد الطاهر  عاشور ، حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية : حممد الطاهر بن  .109
 م. 2001-هـ 1421األردن ، الطبعة الثانية  –امليساوي ، طبعة دار النفائس 

 

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية ، أيب العباس أمحد بن عبداحلليم   .110
 لبنان . –بريوت  –بن تيمية ، دار الكتب العلمية 

 

          شوقا ر دار الفكر املعاصرمنهج القرآن يف تقرير حرية الرأي األستاذ إبراهيم  .111
 م.2002هـ نوفمرب 1423دمشق الطبعة األويل رمضان  –, دار الفكر بريوت –
 

املوافقات ، إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب ، حتقيق : مشهور بن حسن آل  .112
 سلمان ، دار ابن عفان.

 

املوسوعة اإلسالمية امليسرة، حممود عكام، حلب، دار صحارى، الطبعة األوىل،  .113
 م.1997



104 
 

 
لعربية للدراسات عبدالوهاب الكيايل وآخرون، بريوت، املؤسسة ا موسوعة السياسة ،  .114

 م.1979والنشر، 
 

 م.1996املوسوعة العربية العاملية، الرايض، الطبعة األوىل،  .115
 

. أوقاف الكويت ، ط -املوسوعة الفقهية ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  .116
 الطبعة الثانية. -الكويت

 

ي بن احثني ِبشراف الشيخ َعلو موسوعة املذاهب الفكرية املعاصرة ، جمموعة من الب .117
 . dorar.netالقادر السقاف ، موقع الدرر السنية على اإلنرتنت عبد

 

نظام احلكم يف اإلسالم ، حممد عبدهللا العريب ، دار الفكر العريب _ بريوت _  .118
 م .1968

 

ظافر القامسي ، دار  نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي ، احلياة الدستورية ، .119
 م.1987-هـ 1407الطبعة األوىل   –النفائس 

 

 -هـ 1420النظام السياسي يف اإلسالم ، د. شوكت حممد عليان ، الطبعة األوىل  .120
 م.1999

 

القاهرة  -، دار الفكر العريب  اجلوهري محد النظام السياسي والفكر الليربايل ، حممد .121
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