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 امللخ ص

 فإن ليه،وع. فهانت على غريها من األمم اإلسالميَّة اخلالفة سقوط منذانقسمت  اإلسالميَّة مَّةاأل إن
ا وما مييزها عن هحدود رسمب الشرعيَّة السياسة حقيقة بدراسة حظي املعاصر اإلسالمي السياسي الفقه

 العصر تمتطلبامع  يتوافق الذي املناسب السياسي حللا دراسة إىل يهدف البحثوإن هذا  غريها 
 فاختار ،السياسيَّة اتالتَّحالفمن  الشرعيَّةببيان موقف السياسة  اإلسالميَّة ةالشريع ومعايري ضوابط وفق
 الدراسة انطلقت(. يةحتليل وصفية دراسة) منها الشرعيَّة السياسة وموقف السياسيَّة التَّحالفات عنوان هلا
 واألحزاب اجلماعات تعدد مشروعية ومدى السياسيَّة التعدديَّة من اإلسالمي الفقه فموق من

مع  الميَّةاإلس واألحزاب اجلماعات حتالف ومدى مشروعية ا،منه الشرعيَّة السياسة وموقف ،اإلسالميَّة
 لد ولا من غريها مع اإلسالميَّة الد ول وحتالف ،بعضها وحتالفها مع اجلماعات واألحزاب األخرى

 مع ناصرهاع وحتليل الدراسة، مفردات لبيان التحليلي الوصفي املنهج الباحث واعتمد. واجلماعات
 التعدديَّة وعيةمشر أن الباحث يرى  الدراسة نتائج أهم كانت  ف. الصلة ذات القضااي وبني بينها الربط

 ،الشرعيَّة لضوابطاب انضباطها شرطبواخلارجية  الداخلية التَّحالفاتو  ،اإلسالميَّةة الد وليف  السياسيَّة
 لمانيةالع األحزاب مع اإلسالميَّة األحزاب حتالف وجواز ،اإلسالميَّة واألحزاب اجلماعات تعدد وجواز

 اإلسالميَّة غري الد ول مع اإلسالميَّة ةالد ول حتالف وجواز ،اإلسالميَّة الشريعة مبادئ مع يتعارض ال فيما
   .الشرعيَّة الضوابط حسب
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ABSTRACT 

Since the demolition of Islamic caliphate Muslim Ummah is sighted as one of the weakest 

nations and community. No doubt that therefore, contemporary Islamic discourse has been 

concerned with the nature of Islamic state and reality of Islamic political science –Siyasah 

Shar’iyyah- as well as what sets apart between Islamic political science and that of the 

conventional. This research entitled Political coalitions from Islamic political science point 

of view: Descriptive and Analytical approach, aims at studying possible political resolution 

based on ongoing situations, yet in line with Islamic criteria and principles. The study examines 

Islamic stand visa-vi political pluralism, legitimacy of multiplicity of Islamic political parties, 

and the validity of coalitions among them from one hand, and from another hand coalition 

among Islamic political parties with non-Muslim states and political parties.  The researcher 

has used descriptive and analytical approach. Among the findings of the study is that lawfulness 

of pluralism of Islamic political parties and alliance among them, as well as rightfulness of 

coalition among Islamic political parties with non-Muslim states and political parties under 

criteria and principals of Islamic law and jurisprudence.    
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 املقدمة

وعلى آله وصحبه،  ،حممَّدالتسليم على حبيب رب العاملني  الة وأمت  احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الص  
 إىل يوم الدين، وبعد: ومن تبعهم إبحسان  

فكري يف ، يدعوان إىل التهااليوم وما تشهده من االضطهاد بعد تشرذم اإلسالميَّة لالد و فإن واقع 
جم حاإلسالميَّة  الد ولاجلماعات و من مأزقها، ذلك احلل يبدأ أواًل أبن تدرك  مَّةخيرج األإجياد حل 

 .وحدهتا من جديد مَّةالتحدايت اليت تواجهها  إلجياد ما حيقق لأل

م اليو  ميَّةاإلسال الد ولبشكل خاص وبني  اإلسالميَّةماعات واألحزاب اجلإن حتقيق الوحدة بني 
د املساحات املشرتكة جياإب، القوى إىل بعضها البعضتلك  جياد حتالف جيمع بنيايتمثل يف بشكل عام 

 .إبذن هللا مما هي فيه مَّةكفيالً إلخراج األ  تحالف يعد  ذلك الوجود ألن ونبذ اخلالفات  

وتكاتف  ةاإلسالميَّ ة الد ولتوافق أفراد بيبدأ ة حتت مظلة واحد مَّةالف جيمع األحت وإن وجود أي
 الد ولعى  تسمثاملختلفة يف إعادة اللحمة ونبذ الفروقات واخلالفات،  اإلسالميَّةالقوى واألحزاب 

املتمثلة يف  مَّةلتتحقق مصلحة األاألخرى   الد ولبينها وبني املختلفة  التَّحالفات إىل إنشاء اإلسالميَّة
 .الد ولهداف املشرتكة لتلك األقيق د اجلهود لتحيتوحالقضاء على االنقسام و 

عالقة اجلماعات  ة   طبيعتبني   "منها الشرعيَّةوموقف السياسة  السياسيَّة التَّحالفات"الدراسة هذه 
 الشرعيَّة يَّةالسياسموقف  وبيان ،يف إطار دولنا اليوماألخرى  السياسيَّةالقوى مع  اإلسالميَّةواألحزاب 

، وذلك من اإلسالميَّة غري واجلماعات الد ول منها غري مع  (1)اإلسالميَّةة الد ول عالقةكما تبني  ،  منها
 .الد ولاليت تقوم بني تلك اجلماعات أو  التَّحالفاتخالل 

                                                           
بغي أن حتجر يف زاوية من زوااي التاريخ اإلسالمي، وأن نظام احلكم يف اإلسالم ال يرى الباحث أبن الدولة اإلسالمية ال ين( 1)

يعين يف مدلوله السياسي أو الدستوري أكثر من تنظيم رائسة الدولة تنظيماً يشمل اختيار الرئيس وتقرير حقوقه وواجباته، وإن لفظ 
سياسة الدولة. جمال إدارة و  اإلسالمية جاءت ابلقواعد العام ة يف اخلالفة ال يدل على نظام حكم معني حمدد التفاصيل  ألن الشريعة

 : ما يلي  تتميز الدولة اإلسالمية بعدة أمور أمههاو 
 األمر األول: إن ترشيح من يصلح لتويل اخلالفة أو أمر الدولة يتم بناء على ما تنتهي إليه شورى املسلمني.
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أقدام  هي مزلة  و فاسد، صاحل واملاملوازنة بني املد على فقه عتم  من املسائل اليت ت   الشرعيَّةإن مسائل السياسة 
   السيما بعد أن وصلتحباجة إىل مزيد من اجلهود مازالت اليتأفهام، وهي من املسائل  ضة  دح  وم  

اجة إىل إحياء حبإىل س دة احلكم، ما يعين أبان  اإلسالميَّة الد ولبعض يف  اإلسالميَّةاحلركات واألحزاب 
 ولعل  هتماماالمن مي اإلسالمن أبواب الفقه ثل ما حظيت مثيالهتا مبمل حتظ اليت  الشرعيَّةمعامل السياسة 

ىل جانب اختالف إ اإلسالميَّةة الد ولظل يف اليت عاشها فقهاؤان  السياسيَّةطبيعة احلياة يرجع إىل  ذلك
 الشرعيَّةاسة ، وهذا يتطلب من املتخصصني يف السيطبيعة العصر الذي عاشوا فيه عن طبيعة عصران اليوم

 سويةً  س سياسةً اتعينهم على سياسة النَّ اليت ة االجتهادات الفقهي  زيد من مبرجال السياسة واحلكم  إمداد  
لبلورة  لشحذ اهلمم للنظر فيها متهيداً  ، وما هذه الدراسة إال حماولة  األخرىختتلف عن السياسات  عادلةً 

 االجتهاد الفقهي الراشد بشأهنا.

 

                                                           
 لى بيعة املسلمني له.األمر الثاين: إن تولية هذا املرشح تتم بناء ع

األمر الثالث: نظام احلكم حيث ينبغي على من يتم توليه أمر املسلمني أن يعمل جاهداً يف اتباع املثل األعلى الذي كان قائماً يف 
 السياسي النظام يفم، سلي بداية نشوء الدولة اإلسالمية حني كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوىل رائستها. انظر: العوا، حممد

 .110-109م(، ص2006-ه1427، )القاهرة: دار الشروق،2، طاإلسالمية للدولة
ويف احلقيقة فإن إجياد دولة إسالمية هبذه املواصفات مهمة صعبة يف هذا الزمان، كما أن هناك من يرى أبن الدولة اإلسالمية هي 

سيحصل  ر يصعب االعتماد عليه يف الدراسات العلمية حيثالدولة اليت تبلغ نسبة املسلمني فيها أكثر من نصف السكان، وهذا أم
الباحث على أرقام غري دقيقة بسبب عدم توفر اآلليات املناسبة إلجراء هذا التعداد السكاين الدقيق، كما أن قياس الدول على بند 

 ليها سابقاً.يري اليت متت اإلشارة إأو اثنني يف الدستور مل يعد كافياً للحكم على دولة ما أبهنا إسالمية أو غري إسالمية للمعا
وعليه  فقط قرر الباحث أن يفرق بني مصطلحني خروجًا من اخلالف، فذهب إىل التفريق بني الدولة يف اإلسالم  حبيث تتميز 

اكمة فيها هوية تلك الدولة ابألمور الثالثة اليت أشار إليها آنفاً، وبني الدولة اإلسالمية: ويقصد هبا الدولة اليت تعر ف النخبة احل
: الرايض) ،اإِلسالمية الدول دساتري يف اإِلسالم السيد، حممد أمحد، وسليم، حممد الدولة على أهنا دولة إسالمية. انظر: مفيت،

. هذا من أهم املؤشرات اليت تعتمد عليها منظمة التعاون اإلسالمي، كما سيأيت بيان ذلك 7ه(، ص1409سعود  امللك جامعة
ري من الدراسة إبذن هللا  فالدول اإلسالمية اليت ستدخل يف دراستنا هي الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي يف الفصل األخ

 دولة. 57وعددها 
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 إشكالية البحث

ى العلماء حول التحالفات السياسية، فرأى الباحث أبن احلاجة ملحة لبيان موقف رؤ لقد اختلفت 
السياسة الشرعية من تلك التحالفات حماولة منه تضييق دائة اخلالف بني تلك الرؤى، فاختار التحالفات 

 السياسية وموقف السياسة الشرعية منها عنواانً هلذه الدراسة.

 أسئلة البحث

 :التاليةسئلة األاملشكلة يف  ص الباحث تلكوقد خل  

 ؟الشرعية السياسةيف ضوء  السياسيَّة التعدديَّةما مشروعية السؤال األول: 

 ؟اإلسالميَّة الد وليف  السياسيَّةما مشروعية تعدد اجلماعات واألحزاب السؤال الثاين: 

 ؟ةالشرعيَّ ياسة ا على ضوء السمهوأنواعها وأحكا السياسيَّة التَّحالفاتما هي السؤال الثاين: 

 اهلدف من الدراسة

  الدراسة يف اإلجابة على أسئلة البحث يف النقاط التالية:ص الباحث اهلدف من خل   لقد

 .اإلسالميَّةة الد وليف  السياسيَّة التعدديَّةمن  الشرعيَّةبيان موقف السياسة : أوال  
 .اإلسالميَّةاب من تعدد اجلماعات واألحز  الشرعيَّةبيان موقف السياسة  :اثنيا  
 منها. الشرعيَّةوموقف السياسة  السياسيَّة التَّحالفاتبيان أنواع : اثلثا  

 سبب اختيار املوضوع

 األكرب العبء حملتت أن اإلسالميَّة ةالد ول على فكان ابخلري، األرض عمارإ مبهمة البشرية هللا كل ف   لقد
 قصارى بذل ملسلمنيا حنن منا حتتاج املتشتتة سالميَّةاإل الد ول وضع أن غري أرضه، على هللا شرع إقامة يف

من  إلسالميَّةاألمة ا لتوحيد املناسبة األرضية إبجياد التفرق ونبذ اإلسالميَّة اللحمة إعادة يف جهودان
 حبث يف هلمما لشحذ خطوة( منها الشرعيَّة السياسة وموقف السياسيَّة التَّحالفات) موضوع فكان ،جديد

 من وذلك ،الفاتالتَّح تلك من الشرعيَّة السياسيَّة موقف بيان مع مَّةابأل تعصف اليت زمةلأل خمرج عن
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أن ينفع هللا  ، عسىاملوضوع هذا ابختيار الباحث قام املسألة، يةمن أمه فانطالقاً  الكفائي، الواجب ابب
 .به، إنه على كل شيء قدير

 حدود الدراسة

 لي:من خالل ما ي السياسيَّة التَّحالفاتمن  لشرعيَّةاتسعى الدراسة إىل بيان موقف السياسة 

 القوى بني تنشأ اليت التَّحالفات يقصد هبا اإلسالميَّةة الد ولالداخلية يف  السياسيَّة التَّحالفات .أ
 وبني بينها مأ اإلسالميَّة القوى بني منها كان  ما سواء اإلسالميَّة ةالد ول داخل املختلفة السياسيَّة

 .األخرى سيَّةالسيا القوى

 إسالمية دولة بني نشأت اليت السياسيَّة التَّحالفات يعين هبا اإلسالميَّةللدولة  اخلارجية التَّحالفات .ب
 .اإلسالميَّة وغري منها اإلسالميَّة األخرى الد ول وبني

 راسات السابقةالد  

 اطالعرغم عدم موضوع الدراسة  فالدراسات ذات عالقة مباشرة مع أما الدراسات السابقة، فهي 
بشكل يرى  تامفردات حبثه، هناك دراسات تناولت موضوع التحالفمجيع الباحث على دراسة جتمع 

 تعيشها اليت السياسيَّةالباحث أبن املوضوع مازال حباجة إىل مزيد من الدراسة يف ظل التحدايت 
من منظور  سياسيَّةال التعدديَّةا تناولت الدراسة اليت بني يدينوقد   اليوم اإلسالميَّةاجلماعات واألحزاب 

ريها من مع غ اإلسالميَّةة الد ولووعالقة  األحزاب وأحكامه،اجلماعات و وتعدد ، الشرعيَّة السياسيَّة
 لسياسيَّةاوموقف  الد ولبني تلك اجلماعات و  السياسيَّة التَّحالفاتواجلماعات  إىل جانب  الد ول

 منها.  الشرعيَّة

ل دراسة ذكر الفروق بني دراسته وبني كمث  :النقاط التاليةم ابلباحث ببيان ويف عرض كل دراسة قا
 :والتعليق يف هناية العرض

 ت عليها الدراسة.ياملشكلة اليت بن .1

 أهداف الدراسة. .2
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 إليها الباحث. أهم النتائج اليت توصل .3

ك يتجنب وبذل  العرض هنايةمجيع دراسات السابقة يف  وبني دراسته بني الفروق ذكركما قام ب
ل و سيحا ،ذكر مشكلة الدراسةإىل صاحب الدراسة  ويف حال مل يشرمسألة التكرار يف عرض الفروق  

 قدر املستطاع.باحث الإليها  الدراسة وبني النتائج اليت توصلالباحث إجياد الرابط املشرتك بني أمهية 

بحثه مباشرة ب كما البد من البيان أبن الباحث مل يقف على كثري من الدراسات ذات صلة
 الية:راسات الت  وهذا ما محله إىل االكتفاء بعرض الد  

 (1).يف اإلسالم حالف السياسي  التَّ أوال : 

تها اإلجابة عن السؤال الذي كان يطرح نفسه يف وقته ومايزال عن مدى بدو أمهية الدراسة يف حماولت
كغريه   الميَّةاإلسعات واألحزاب غري وبني اجلما اإلسالميَّةمشروعية التحالف السياسي بني اجلماعات 

من رواد العمل اإلسالمي يف حينه حيث انشغل الدعاة والعلماء يف البحث عن املسوغات اليت تربر 
 لتَّحالفاتامع قوى غري إسالمية يف الفقه اإلسالمي والسرية النبوية  ليميزوا بني  التَّحالفات إقامة

 احلركة ة يف الوقت الذي كان التمايز واملفاصلة الوضع القائم بنيغري املشروع التَّحالفاتاملشروعة وبني 
ضوع التحالف ار املؤلف مو فانطالقاً من أمهية املسألة اخت األخرى  السياسيَّةوبني التيارات  اإلسالميَّة

 السياسي يف اإلسالم عنواانً لدراسته.

اسة لدر د الضرورة،كما حتددت ااعتمد املؤلف على السرية النبوية دون الرجوع إىل غريها إال عن
-ة النيب عثة ابلسنوات العشرة األوىل من باملتمثل اإلسالميَّةهبا الدعوة  بدراسة مرحلة الضعف اليت متر

صلى هللا عليه - يبحلة القوى اليت متثلت يف هجرة النوصواًل إىل مر  وما قبله -صلى هللا عليه وسلم
 األوىل. اإلسالميَّةة لالد و  إقامةإىل املدينة املنورة و  -وسلم

                                                           
 م(.1982-ه1402، )الزرقاء: مكتبة املنار، 1طاإلسالم،  يف السياسي التحالفالغضبان، منري حممد، ( 1)

ان املراقب العام جلماعة اإلخوان املسلمني يف سوراي، عضو رابطة أدابء الشام، له سجل مؤلف الكتاب هو الدكتور منري حممد الغضب
 م1942غافر من األعمال الدعوية اليت سامهت ومازالت يف النهوض ابألمة اإلسالمية وتربية أبنائها، ولد املؤلف يف مدينة التل سنة 

 م ودفن هناك رمحة هللا عليه.2014يونيو  1 مكة السنة املاضية كيلو تقريباً، تويف يف  15وهي مدينة تبعد عن دمشق عاصمة ب 
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رب من اليت أبرمت يف حينها امتدادًا ملا تعارف عليه الع التَّحالفاتاملؤلف يف املرحلة األوىل  تناول
ظلوم واألخذ بيد الظامل  متثل ذلك يف حلف املطيبني وحلف الفضول وقد حضره رسول هللا مناصرة امل

ألثر البالغ مع عبد املطلب وكان هلذا احللف ا -صلى هللا عليه وسلم- وكذلك حتالفهصلى عليه وسلم، 
مس لبين مت ختصيص سهم ذوي القرىب من اخل -صلى هللا عليه وسلم-فيما بعد  فوفاًء من رسول هللا 

هاشم وبين املطلب دون غريهم من قبائل قريش اعرتافاً لفضلهم  فقد حتملوا اجلوع واحلرمان طيلة ثالث 
ا املوقف رغم اختالف الدين  لقد كان هذ -صلى هللا عليه وسلم-هللا سنوات حفاظاً حللفهم مع رسول 

 من بين املطلب وبين هاشم من أروع ما جادت به األخالق اجلاهلية.

رسول هللا كان يت  ال التَّحالفاتة  فتحدث عن الد ولمث انتقل إىل املرحلة التالية مرحلة أتسيس 
 -صلى هللا عليه وسلم-ة األوس واخلزرج وانتهت هبجرته تحالفه مع قبائل املدينيسعى إليها، ومتثلت ب

ا إىل أربعة ة اجلديدة )دستور املدينة( وقسم بنودهالد ولإىل املدينة، ففي هذه املرحلة كذلك تناول ميثاق 
 أبواب وذلك فيما يلي:

 .املسلمنيميثاق املؤاخاة بني  .1

 وأتباعهم من غريهم. املسلمنيميثاق التناصر بني  .2

 وغريهم من الفئات املتميزة. املسلمنيحالف بني ميثاق الت .3

 .عام ةأحكام  .4

توصل الباحث إىل نتيجة مفادها مشروعية التحالف السياسي  التَّحالفاتخالل دراسة تلك 
وبني غريها من اجلماعات واألحزاب األخرى من خالل السرية  اإلسالميَّةبني اجلماعات أو احلركات 

 يف ذلك اعتداء ألحد.النبوية  وذلك بشرط أال يكون 

هذا وإن مشكلة الدراسة مل تكن واضحة، وبعد قراءة الدراسة ميكن أن تتلخص املشكلة يف 
ني اجلماعات واألحزاب ب السياسيَّة التَّحالفاتاليت تربر جواز إبرام  الشرعيَّةرغبة املؤلف يف إجياد األدلة 

رية دراسة يف فقه الس -ىل ذلك الباحثكما أشار إ-وبني غريها، وهكذا بدت الدراسة  السياسيَّة
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صلى هللا عليه -هللا  بني رسول التَّحالفاتالنبوية  وحيث قام الباحث بتحليل أحداثها املتعلقة جبانب 
 وبني القبائل األخرى. -وسلم

مل حيدد املؤلف اهلدف من الدراسة بشكل واضح غري أن ذلك بدى واضحاً حيث كان يهدف 
األحزاب و بني اجلماعات  السياسيَّة التَّحالفاتلسرية النبوية على جواز بناء إىل إبراز األدلة من ا

دون االهتمام  ياسيَّةالس التَّحالفات إقامةنتيجة البحث القول جبواز  كانت  وبني غريها، وهبذا   اإلسالميَّة
 .أو اجلماعة أو احلزب اإلسالميَّةابجلهة املتحالفة معها طاملا ذلك حيقق مصلحة للحركة 

ناقشة اجلوانب دون م هبذا فقد خلت الدراسة من اجلانب الفقهي، فهي دراسة يف السرية النبوية
هو  حالفاتالتَّ نوعًا واحدًا من  الفقهية وعرض املذاهب وما اختلف فيه الفقهاء، كما مل تتناول إال

الف تلك إىل جمال حت، كما مل يتطرق اإلسالميَّةمع اجلماعات غري  اإلسالميَّةالتحالف بني اجلماعات 
 اجلماعات.

 حالفاتالتَّ  إقامةوقد استفاد الباحث ابلدراسة يف هذا اجلانب ومتثل الرأي الذي يرى جواز 
وبني غريها من اجلماعات، وطريقة استدالل الباحث أبحداث  اإلسالميَّةبني اجلماعات  السياسيَّة

 عنا خري اجلزاء. السرية النبوية واستنتاج األحكام على ضوئها  فجزاه هللا

 (1).يف الفقه اإلسالمي حالف السياسي  أحكام التَّ اثنيا :

بل ربعة فصول، حتدث الباحث يف الفصل التمهيدي عن التحالف قأتالف الدراسة من فصل متهيدي و ت
اإلسالم، ويف الفصل األول حتدث عن مفهوم التحالف، ويف الفصل الثاين حتدث عن مشروعية التحالف 

اإلسالم، ويف الفصل الثالث حتدث عن ضوابط التحالف السياسي يف اإلسالم ويف الفصل  السياسي يف
جلانب اعلى ، ركزت الدراسة الرابع حتدث عن أحكام التحالف السياسي من حيث املتحالف معهم

وبني  ميَّةاإلسالبني اجلماعات  التَّحالفاتعاصرة كامل السياسيَّةالنظري وخلت الدراسة من النماذج 
ريها، إال أن الباحث أشار إىل التحالف الذي دعت إليه السعودية ملا اجتاحت العراق الكويت غ

                                                           
متطلبات  . حبث تكميلي تقدم به الطالب الستكمالأحكام التحالف السياسي يف الفقه اإلسالمي( حممد عزت صاحل عنيين، 1)

 م.2008-ه1429، نيل درجة املاجستري يف الفقه من جامعة النجاح الوطنية بنابلس فلسطني
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وغًا لذلك التحالف وهو ما عارضه الباحث ر اإلسالمي بياانً عده الباحث مسوأصدرت منظمة املؤمت
 حسب النتائج اليت توصل إليها واليت سيشري إليها الباحث فيما أييت:

 مشكلة الدراسة -1

 حدد الباحث مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية: لقد

 ؟السياسيَّةما هو الوصف الفقهي لألحالف  -أ
 ابملعاهدات؟ السياسيَّةما عالقة األحالف  -ب
 ؟السياسيَّةما هي األدلة على مشروعية األحالف -ج
 ومع من ال جتوز؟ السياسيَّةمع من جتوز األحالف  -د
 ؟-عليه وسلمصلى هللا -ما هي أشهر أحالف النيب  -ه
 اهلدف من الدراسة -2

 حدد الباحث اهلدف من الدراسة كذلك يف النقاط التالية: 

 ن ينخرطوا فيها.أ مسلمني اليت يصح لل السياسيَّةللتحالفات  الشرعيَّةالتعرف على الضوابط  -أ

ا ، واستخالص آراد الفقهاء، ومقارنتها ببعضها ومب-صلى هللا عليه وسلم-دراسة أحالف النيب  -ب
 إن أمكن. الد ويلله القانون عي

وهكذا جتد أبن الدراسة غري منسجمة، فقد حتددت املشكلة يف مخسة أسئلة بينما اهلدف من 
 الدراسة جتانب املشكلة حيث حتدد يف نقطتني اثنتني  وهذا خلل بني يف الدراسة.
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 نتائج الدراسة -3

 لي:لقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج نشري إىل بعض منها فيما ي

إن ظاهرة األحالف بوصفها ظاهرة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو إقليمية، تستحق مزيداً  -أ
من البحث والدراسة والتأمل  لتقييم تلك األحالف حبسب امليزان الشرعي، ولتبصري مصلحة العليا 

 .التَّحالفاتيف املشاركة أو عدم املشاركة هبذه 

حلرب أو ، وهي مل أتت لوقف االسياسيَّةأخص من املعاهدات  تعد نوعاً  السياسيَّة التَّحالفاتإن  -ب
تعاون إلزامي بني الطرفني املوقعني على املعاهدة  قامةإهناء حالة قتال، ولكن تعدت ذلك إل

 ، وابلتايل فإن فقه التحالف السياسي مبين على هذين األصلني الشرعيني:السياسيَّة

 إلمجاع ليت ثبتت مشروعيتها ابلقرآن والسنة النبوية واإن التحالف السياسي واحد من املعاهدات ا
وال انسخ هلذه املعاهدات وال مبطل ألحكامها، طاملا أقيمت على التناصر على اخلري يف اجلانب 

 السياسي وغريه، والتحالف على طاعة هللا.

  سلمنيملاالذين ال يعتدون وال يظاهرون على  املسلمنيإن اإلسالم أقر مبدأ التعاون مع غري 
ابالعتداء عموماً، إال أن التعاون القائم على معاهدة أو اتفاق، فإنه يكون ألزم وأقوم، والتحالف 

 السياسي من قبل ذلك.

املماليك  لد ولاوبني بعضها، وبني  اإلسالميَّةرجح الباحث جواز التحالف السياسي بني اجلماعات  .أ
ة الد وللف املختلفة، كما رجح الرأي القائل جبواز حتا قاابت املهنية، مثل هلا االحتادات والناإلسالميَّة
ق ذلك ق، وأن حياملسلمنيمع دولة غري إسالمية بشرط أال يكون ذلك ضد فئة من  اإلسالميَّة

 ، وانتفاء الشروط الفاسدة مثل الشروط املنافية لإلسالم.مسلمني التحالف مصلحة لل

نسجم مع ائج اليت توصلت إليها أن تلك النتائج ال تجند ابملقارنة بني اهلدف من الدراسة وبني النت
اهلدف من الدراسة، إىل جانب التباين الواضح بني املشكلة وبني النتائج رغم أمهيتها  وعليه يرى 
الباحث أبن الدراسة تفتقد إىل االنسجام بني املشكلة واهلدف وبينها وبني النتائج اليت توصلت إليها 

سة اليت بني يدينا عن الدراسة السابقة بعدة أمور أمهها االنسجام بني املشكلة قد متيزت الدراالدراسة. و 
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واألهداف وبينها وبني نتائج الدراسة، هذا إىل جانب املسائل اإلضافية اليت يرى الباحث أنه من الضرورة 
 . السياسيَّة التَّحالفاتتناوهلا قبل احلديث عن 

سة يف جانب عرضها آلراء الفقهاء يف مسألة ورغم ذلك فإن الباحث قد استفاد من الدرا
 وطريقة عرضها األدلة ومناقشتها  فجزاه هللا عنه كل خري. السياسيَّة التَّحالفات

  (1).يف ضوء الواقع املعاصر السياسيَّة التَّحالفاتا  : أحكام لثاث

 السياسيَّة اتالتَّحالفتالف الدراسة من ثالثة فصول، حتدث الباحث يف الفصل األول عن حقيقة ت
ل الثالث وضوابطها، ويف الفص التَّحالفاتعن أحكام حتدث واترخيها وأنواعها، ويف الفصل الثاين 

 .وبني غريهم املسلمنيبني  التَّحالفاتحتدث عن 

 مشكلة الدراسة -1

مل حيدد الباحث مشكلة الدراسة،  واكتفى بذكر األهداف  وقد تتضح املشكلة من خالهلا وذلك فيما  
 :يلي

 أهداف الدراسة  -2

لقد اكتفى الباحث بذكر األهداف اليت محلته إىل اختيار موضوع دراسته  وإن تلك األهداف تكمن 
 يف األمور التالية: 

 .املسلمنييف حتالفاهتا مع غري  اإلسالميَّةواألحزاب  الد ولرسم الطريق أمام  -أ

 .السياسيَّة فاتالتَّحالمن  اإلسالميَّةحاجة الناس إىل معرفة موقف الشريعة  -ب

زوها وأمرائها إىل معرفة الضوابط اليت تبني احلدود اليت البد أال يتجاو  اإلسالميَّة الد ولحاجة رؤساء  -ت
 األخرى  ليبقى حتت مظلمة التشريع اإلسالمي. الد وليف حتالفهم مع 

                                                           
دم به الباحث ، حبث تكملي، تقأحكام التحالفات السياسية يف ضوء الواقع املعاصرالرمحن حممد عبد العزيز شراب،  ( عبد1)

 .م2010-ه1431 ،الستكمال متطلبات نيل درجة املاجستري يف الفقه املقارن من كلية الشريعة والقانون ابجلامعة اإلسالمية بغزة



11 
 

 نتائج الدراسة -3

 وصلت الدراسة إىل عدة إحدى عشرة نتيجة سيذكر الباحث منها ما يلي:ت

 ختتلف عن السياسة الوضعية بقيامها على أساس الرفق ابلرعية  بينما تقوم الشرعيَّةإن السياسة  .أ
السياسات األخرى على أساس ختدير الشعوب ابخلداع وتزييف األمور وهي عبارة عن وسيلة حلكم 

 الشعوب بغض النظر عن ماهية تلك السياسات من حيث األخالق واألعراف.

ياسي، تعين التعاهد بني طرفني أو أكثر على التناصر والتعاون يف اجملال الس سيَّةالسيا التَّحالفات  .ب
 مبا يتوافق مع مقتضى الشريعة.

م أمهية كبرية، وهي تكمن يف أهنا تضفي عنصر الثقة واالطمئنان على األم السياسيَّةللتحالفات   .ج
لعامل، كما حتقق حدة التوتر يف اعلى ختفيف  التَّحالفاتواألفراد، كما تعمل تلك  الد ولوالشعوب و 

 .اإلسالميَّةاحلماية والنصرة للدعوة 

قدمية قدم اإلنسان، فأينما وجد اإلنسان، وجد التحالف والتناصر والتآزر واملعاهدات   التَّحالفات .د
 وذلك لتأمني مصاحله أو الدفاع عن نفسه.

 إىل قسمني: التَّحالفاتتنقسم   .ه

ية وهي اليت تكون بني اجلماعات واألحزاب واألفراد داخل حدود الداخل السياسيَّة التَّحالفات .1
 ة.الد ول

ببعض،  واحلكومات بعضها الد ولة بني الد ولاخلارجية وهي اليت تنشأ خارج حدود  التَّحالفات .2
 .التَّحالفاتويكون بني املتحالفني مواثيق على الوفاء وااللتزام بتلك 

يف أي حال  املسلمنيافر أو يتحالف معه على إخوانه من ال جيوز البتة للمسلم أن يستعني ابلك  .أ
م سياسية أم اقتصادية أ التَّحالفاتتلك  كانت  من األحوال سواء كانوا أهل حق أم بغي، وسواء أ

 عسكرية  ألن ذلك من أكرب الكبائر وأفظع اجلرائم، والذي قد يوصل صاحبه إىل الكفر. 
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حديدها مهمة إال أهنا مل ترتبط مبشكلة طاملا مل يقم الباحث بتوهكذا جند أبن الدراسة توصلت إىل نتائج 
يف مقدمة الدراسة  وهذا وكان من املفرتض أن خترج النتائج منسجمة مع طبيعة املشكلة، إما بوضول 
الباحث إىل نتائج حتل املشكلة القائمة أو تساهم يف حلها، وهذا وإن الباحث قد استفاد مما مت عرضه 

غم كون عدم ر  السياسيَّة التَّحالفاتصة يف جانب النماذج اليت تضمنها الدراسة يف يف الدراسة وخا
 .التَّحالفاتتطرق الباحث إىل حتليلها وإبراز املقاصد اليت بررت قيام تلك 

 (1) .اإلسالميَّة ةالد ول يف السياسيَّة التعدديَّة رابعا :

تعدد األحزاب ل اإلسالميَّة: هل تتسع املذهبية جابة على التساؤل التايللقد انطلق الدراسة برغبة اإل
 ؟السياسيَّة

تعد الدراسة يف مجلتها حمالة لإلجابة على هذا التساؤل املهم  تتألف الدراسة من ثالثة فصول 
 وحتت كل فصل مباحث ومطالب ابلتفصيل التايل:

شأة األحزاب ن على الصعيد العلماين، فتحدث عن التعدديَّةحتدث املؤلف يف الفصل األول عن 
ض ة، مث عرج على نقد تلك األصول، وبني التناقدميقراطي  الوأنواعها، وعن األصول الفكرية لألنظمة 

احلاكمية العليا  ة أبندميقراطي  الة وبني اإلسالم يف مسألة احلاكمية حيث ترى دميقراطي  الالقائم بني 
ويف الفصل  ية وحتدث عن مميزاهتا وآفاهتا،ة النيابدميقراطي  الوالسيادة املطلقة للشعب، كما حتدث عن 

ة كليعلى الصعيد اإلسالمي ففي املبحث األول تناول األصول ال السياسيَّة التعدديَّةالثاين حتدث عن 
سة احلكم اإلسالمي، فتحدث عن الثوابت واملتغريات يف سياسة احلكم يف اإلسالم، ويف املبحث يف سيا

على ثالثة  وذهب الناس يف ذلك اإلسالميَّةيف ميزان الشريعة  سيَّةالسيا التعدديَّةالثاين حتدث عن 
طالق ابإل اسيَّةالسياجتاهات تناول كل اجتاه يف مطلب، األول اجتاه القائلني ابملنع من إنشاء األحزاب 

 ةالشرعيَّ ار األصول يف إط التعدديَّةوهو ما ميثل موقف اجلماعة السلفية، والثاين اجتاه القائلني إبابحة 
 وهو رأي الشيخ القرضاوي، والثالث االجتاه القائل إبابحة املسلمنيوميثل هذا االجتاه مجاعة اإلخوان 

زب النضهة يف تونس، وهو موقف ح اإلسالميَّةإبطالقها وهو يتمثل يف احلركة  السياسيَّة التعدديَّة
يف ذلك أقرب إىل  ن التطبيق وكانيف ميدا السياسيَّةالتونسية اليوم  وقد قدم الباحث تصوراً للتعددية 

                                                           
عة، ، د.ط، )القاهرة: دار اإلعالم الدويل، مركز حبوث تطبيق الشرياإلسالمية الدولة يف ةالسياسي التعدديَّةالصاوي، صالح، ( 1)

 م(.1992
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يف األوطان  لمنياملسبغري  املسلمنياخليار حيث تصور الوضع خبالف ما حنن عليه اليوم من اختطالط 
وتساوي حقوق اجلميع أمام القوانني وهو اجتهاد حممود من الباحث جزاه هللا عنا خرياً. مث أهنى البحث 

 التَّحالفاتفعرج إىل  ،اإلسالميَّةة الد ول إقامةقبل  لسياسيَّةا التعدديَّةابلفصل الثالث وحتدث فيه عن 
ثالث احلركة وبني غريها فانتهى إىل من انتهى إليه االجتاه ال اإلسالميَّةبني اجلماعات واألحزاب  السياسيَّة
قًا وتساوي مطل لسياسيَّةا التعدديَّةيف تونس وسياساهتا املتمثلة يف حركة النهضة اليوم جبواز  اإلسالميَّة

 أبناء الوطن الواحد أمام هذا احلق الذي يكلفه هلم القانون.

بية ومدى توافق ذلك مع املذه السياسيَّة التعدديَّةلقد أجاد صاحب الدراسة يف بيان حكم 
وما ذهب  تعدديَّةالويف معرض حديثه عن مشروعية  التعدديَّة، عندما تناولت الدراسة موضوع اإلسالميَّة
ال يرى مانعاً  ة الواحدة  فاملؤلفالد ولابالطالق يف إطار  التعدديَّةاه الثالث الذي يرى إابحة إليه االجت

لة الظلم يف العمل على اإلطاحة بدو  اإلسالميَّةمع األحزاب غري  اإلسالميَّةشرعياً يف حتالف األحزاب 
 السلطة إىل اإلسالميَّةاب دولة العدل، بينما يرى أن األمر خيتلف مبجرد وصول األحز  إقامةوالقمع و 

بعد ما آل  سيَّةالسياحيث ال يرى لشركاء اإلسالميني احلق يف تكوين األحزاب وال املشاركة يف احلياة 
األمر إليهم  لقد وقف املؤلف عندما تناوله لالجتاه الثالث عند التنظري كما فعل االجتاه األول الذي 

 وقد رد عليهم املؤلف وكان موفقًا يف ذلك حيث كان رده مطلقاً  السياسيَّة التعدديَّةذهب إىل حرمة 
متماشيًا مع املصلحة والتوازن بينها وبني املفاسد يف معرض رده على األدلة اليت استشهد به الفريق 
األول، غري أنه عند حديثه عن االجتاه الثالث وقع يف نفس ما وقع فيه االجتاه األول وهو االنفصال عن 

وم ابلتنظري وظاهر النصوص، وهنا تبدو املثالية اليت يتشدق هبا كثري من اإلسالميني اليالواقع والتمسك 
حيث ال يفرقون بني املثالية وبني الواقع الذي يعيشونه  واألخطر من ذلك ذهاب صاحب الدراسة إىل 

اثر آوصف ما ذهب إليه االجتاه الثالث ابلنفاق السياسي والكذب على هللا، بعد ما اعترب ذلك من 
 (1)الوافد الغريب الذي هيمن على عقول ومشاعر هؤالء.

يف  سالميَّةاإلويف حقيقة األمر، إن موقف اإلخوان اليوم ال يكاد خيتلف عما ذهب إليه احلركة 
تونس  حيث انتهى األمر إىل إقرار ما جاء يف فتوى الشيخ مصطفى مشهور حيث أقر الشيخ 

                                                           
ق ، د.ط، )القاهرة: دار اإلعالم الدويل، مركز حبوث تطبياإلسالمية الدولة يف السياسية التعدديَّةانظر: الصاوي، صالح، ( 1)

 .109-100م، ص1992الشريعة، 
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ينطلق من قاعدة املواطنة املشرتكة على أساس أن جمتمعاتنا  "بدميوقراطية تعددية ذات ميزان واحد
منطق الفتح،  القدمية اليت مل تتأسس املشروعية فيها على اإلسالميَّةاحلديثة خالفاً للمجتمعات  اإلسالميَّة

األمر الذي كان يسمح للطائفة املسلمة مهما كان حجمها ضئياًل شرعية أن حتكم، إمنا دولنا اليوم 
ى مبدأ التحرير من الغزو األجنيب. هذا التحرير الذي أعطى لكل املشاركني فيه بقطع النظر أتسست عل

وهكذا مل يكن ما ذهب إليه الصاوي الرأي الذي  (1)عن معتقداهتم حقوق املواطنة على قدم املساواة"
حلرية ا يف مصر، خاصة وأن انئب رئيس احلزب املمثل للجماعة  املسلمنيسارت عليه مجاعة اإلخوان 

 والعدالة كان الدكتور رفيق حبيب وهو رجل مسيحي.

 أهم نتائج الدراسة

 .دخل اإلطار اإلسالمي ضمن األصول الثابتة ابلكتاب والسنة واإلمجاع السياسيَّة التعدديَّةمشروعية  .1
 .الد ول قامةيف مرحلة السعي إل التعدديَّةاملطروحة للمناقشة هي  التعدديَّة .2
ريعة اليت تؤدي إىل التنافس والتنازع دون التنسيق والتعاضد إلقرار سيادة الش ديَّةالتعدعدم مشروعية  .3

 وإبطال ما خالفها. اإلسالميَّة
 .ملسلمنيااملطلقة اليت متهد الطريق للعلمانيني أبن يكون والء أمر  التعدديَّةعدم مشروعية منع  .4
كاألحزاب العلمانية   سالميَّةاإليف أحالف مع األحزاب غري  اإلسالميَّةجواز دخول األحزاب  .5

 والشيوعية من ابب الضرورة اليت يفرضها واقع تلك األحزاب اليوم.

 راساتالتعليق على الد  

 السياسيَّة لتَّحالفاتايف السرية النبوية، وعرضت  السياسيَّةلقد متيزت الدراسة األوىل بعرضها األحداث 
 يت أنشأها بينه بني األطراف األخرى من غريوال -صلى هللا عليه وسلم-اليت حضرها رسول هللا 

دراستها بوهي أقرب إىل دراسات السرية النبوية اليت امتاز املؤلف    فجاءت الدراسة متناسقةً املسلمني
يعد من رواد السرية النبوية الذين عكفوا يدرسوهنا ويستنبطون منها األحكام اليت تتوافق مع ما آلت  فهو

ل اليت راء الفقهية يف املسائاآلمن عرض ورغم ذلك فإن الدراسة خلت اضر، إليه األمور يف عصران احل

                                                           
م(، 2006-ه1427، )القاهرة: دار الشروق، 2، طاإلسالمية للدولة السياسي النظام يفسليم،  حممد انظر: العوا، ( 1)

 .257ص
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تناولتها  حيث كان يكتفي املؤلف بذكر الرأي الذي مييل إليه دون التطرق إىل الرأي املخالف بعرضه 
 عليها. واومناقشة األدلة اليت اعتمد

 من -لمى هللا عليه وسصل-أقامه النيب لقد استفاد الباحث من الدراسة يف طريقة ربط ما 
، وتوافق ذلك مع يَّةالسياس التَّحالفاتز موقف القائلني مبشروعية حتالفات بواقعنا املعاصر، وهذا ما عز  

 .الشرعيَّة السياسيَّة

وعن الدراسة الثانية والثالثة، فقد اتفقتا يف القول حبرمة حتالف املسلم مع غري املسلم ضد أي 
اع الفقهاء يف ذلك، كما تضيف الدراسة الثالثة حسب النتائج أن هذا إمج اكتفتا بنقلمسلم آخر، و 

 التزامصواب يف جانبتا الالعمل قد يوصل صاحبه إىل الكفر والعياذ ابهلل، وهذا يدل على أن الدراستني 
 ،كماالسياسيَّة اتالتَّحالفوعدم النظر إىل فحوة مشروعية  ربط تلك األحكام مبقاصد الشريعة املرونة يف 

مل تنظر إىل املآل والتزمت اجلمود يف نقل حرمة حتالف املسلم مع غريه ضد مسلم آخر خمالفاً يف ذلك 
فع الظلم  إىل حتقيق املصلحة كد التَّحالفاتملا تسعى تلك ايف جواز ذلك ط ما ذهب إليه الغضبان

ضبان  فمرد إليه الغ الثة وما ذهبوهنا تربز املفارقة بني ما ذهب إليه أصحاب الدراسة الثانية والث
ق املصلحة املنضبطة مبقاصد الشريعة، فطاملا يسعى التحالف إىل إحقاق احل التحالفات عند الغضباين

، وسيأيت احلديث مفصاًل حول املسألة مع عرض أدلة يف حمله إبطال الباطل، فهو حتالف مشروع أو
 إبذن هللا.

 عزت مَّدحم  حيث ذهب األستاذ ملسلمنيابني  التَّحالفاتيف موضوع  اختلفت الدراستانكما 
 بينما، الطالقاب زأنفسهم أمر جائ املسلمنيعنيين صاحب الدراسة الثانية إىل أن التحالف بني  صاحل

وبذلك   (1) مَّةشراب وجوب ذلك حفاظًا على وحدة األ العزيز عبد حممَّد الرمحن يرى األستاذ عبد
هم الدين االختالف يف الدين وبني االختالف يف فبني ز جند أبن الباحث وقع يف تناقض عدم التميي

مببدأ التعدد  ، فاإلقرارالشرعيَّةأي يف تقدير املصاحل واملفاسد الراجع إىل االجتهاد حسب الضوابط 

                                                           
دم به الباحث ، حبث تكملي، تقأحكام التحالفات السياسية يف ضوء الواقع املعاصر( عبد الرمحن حممد عبد العزيز شراب، 1)

م، 2010-ه1431 ،لية الشريعة والقانون ابجلامعة اإلسالمية بغزةالستكمال متطلبات نيل درجة املاجستري يف الفقه املقارن من ك
 .38ص
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يتعارض مع القول بوجوب التحالف وحرمة االفرتاق أصاًل، ويف هذا اجلانب متيز الدراسة اليت بني يدينا 
 ا سيأيت.كم  السياسيَّة التَّحالفاتاليت على أساسها تنشأ  السياسيَّة دديَّةالتعإبقرار مبدأ 

 لتعدديَّةاراء العلماء يف مسألة اآل استفاد الباحث منها يف مناقشةوأما الدراسة الرابعة، فقد 
فها عالقة الدراسة ابلبحث الذي بني أيدينا ميكن وص والتفصيل الذي ذكره يف ذلك  وعن السياسيَّة

– السياسيَّة التَّحالفاتا عالقة عموم وخصوص من وجه، فالدراسة مل تول اهتماماً كبرياً مبوضوع أبهن
ف عرج إليها يف هناية الدراسة وذكر جانباً منها يف معرض إال أن املؤل   -وهذا ستضح من عنوان الدراسة

مع األحزاب  الميَّةاإلسزاب يف الواقع املعاصر ومدى شرعية حتالف األح السياسيَّة التعدديَّةحديثه عن 
 التَّحالفاتن إىل احلديث ع التعدديَّةالعلمانية  وأما الدراسة اليت بني أيدينا فقد انطلقت من موضوع 

ن مشروعية أم خارجية دون احلديث ع كانت  ة  ة داخليَّ إذ ال ميكن احلديث عن حتالفات سياسيَّ  السياسيَّة
ال يد ابجلهود اليت بذهلا صاحب الدراسة، فإنه يرى املوضوع ماز إذ يش  والباحث السياسيَّة التعدديَّة

 حباجة إىل مزيد من الدراسات.

 بعدة جوانب تتلخص فيما يلي: أيديناة اليت بني سوقد امتازت الدرا

قد ومدى تقبل الفقه اإلسالمي بذلك  فتحدث ابلضرورة عن ع السياسيَّة التعدديَّةتناول البحث   .1
، اإلسالميَّةات إىل جانب اجلماع اإلسالميَّةألرضية اليت تقوم عليه اجلماعات غري املواطنة ليصل إىل ا

تلك  ، ضوابط تعددالسياسيَّةفتحدث عن اجلماعات واألحزاب وحق غري املسلم يف املشاركة 
 .الشرعيَّةاجلماعات من منظور السياسة 

إسالمية  ة بينها وبني دول غريومدى مشروعية دخوهلا يف حتالفات دولي اإلسالميَّة الد ولتعدد   .2
 وقت السلم واحلرب.

وبينها وبني  ،اإلسالميَّةبني اجلماعات واألحزاب  السياسيَّة التَّحالفاتتضمنت الدراسة مناذج من   .3
 -القائمة، وهو عنصر ضروري من وجهة نظر الباحث اإلسالميَّةغريها من اجلماعات واألحزاب غري 

جلماعات يف حتالفات مع ا اإلسالميَّةدخول اجلماعات يف مشروعية إزالة اللبس القائم يساهم يف 
 .اإلسالميَّةأو األحزاب غري 
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 منهج البحث .1

 :التحليليو املنهج الوصفي لقد سار الباحث يف حبثه على 

 التعدديَّةوضوع العلماء يف مالفقهي اإلسالمي، للوقوف على آراء  : ابلرجوع إىل الرتاثاملنهج الوصفي
انب ها، كما استخدم الباحث اجلمن الشرعيَّةوموقف السياسة  السياسيَّة التَّحالفاتو  السياسيَّة

حصائي للوقوف على مدى إدراك العينة اليت مت اختيارها لإلجابة على األسئلة املتعلقة ابلدراسة، اإل
خدام برانمج ستالمي  ابوهبذا استطاع الباحث أن يقدم للقارئ نوعاً مميزاً يف عرض الرتاث الفقهي اإلس

 SPSS (Statistical Package for Socialبــ املعروفة  حصائية للعلوم االجتماعيةاحلزمة اإل
Sciences)أمهية ذلك يف الوقوف على مدى توافق آراء املشاركني يف االستبيان مع ما  ، وتكمن

استخدام هذا  كمن يفيرجحه الباحث من آراء يف املسائل اليت تناولتها الدراسة  ورغم األمهية اليت ت
حصائيات  لك اإل معطيات تريتتغري وتتبدل بتغ الشرعيَّةاملنهج، ال يعين ذلك أبن مواقف السياسة 

 .الشرعي  ألهنا مبنية على املصلحة املعتربة املعتمدة على الدليل 

دراسة ال ل: استخدم الباحث هذا املنهج لتحليل ما اطلع عليه من آراء الفقهاء يف مسائاملنهج التحليلي
ى ضوء عل الشرعيَّةحالة إليها، وإعمال املصلحة يف استنباط األحكام حسب مظاهنا املعتمدة مع اإل

 يف املسائل اليت تناولتها الدراسة، ليصل بذلك إىل النتائج املرجوة إبذن هللا. الشرعيَّةالسياسة 

 هيكل البحث .2

اإلسالم،  يف يَّةالسياس واحلرية السياسةن ع حلديثاباألول  الفصل  بدأ فصول مخسةالرسالة يف جاءت 
 السياسيَّة التَّحالفاته تناول في :، ويف الفصل الثالثالسياسيَّة التعدديَّةالباحث والفصل الثاين: تناول 

 وبني اإلسالميَّة ةالد ول بني العالقة الداخلية، مث مهد للتحالفات اخلارجية ابلفصل الرابع فحدد أصل
وقت  الد ولع م اإلسالميَّةاخلارجية للدولة  التَّحالفاتويف الفصل اخلامس حتدث عن ، الد ول من غريها

 .اإلسالميَّة الد ولحتالفات ، عن السلم واحلرب
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 قسيمات الرسالةت .3

 اإلسالم. يف السياسيَّة واحلرية السياسة:  األول الفصل

 يةالوضع السياسة وبني الشرعيَّة السياسة بني والفرق السياسة، تعريف: األول املبحث

 تعريف السياسة: األول املطلب

 الوضعية السياسة وبني الشرعيَّة السياسة بني الفرق: الثاين املطلب

 .الشرعيَّة ضوء السياسة يف السياسيَّة احلرية وأ السياسي احلق: الثاين املبحث

 .البيعة حق: األول املطلب

 املناصب تقلد حق: الثاين املطلب

 اإلسالمي الفقه يف السياسيَّة لتعدديَّةا: الثاين الفصل

 .اإلسالمي الفقه يف اإلسالميَّة اجلماعات: األول املبحث

 .اجلماعة مفهوم: األول املطلب

 .اجلماعة وظيفة: الثاين املطلب

 .اإلسالمي الفقه يف السياسيَّة األحزاب: الثاين املبحث

 .احلزب مفهوم: األول املطلب

 .زباحل وظيفة: الثاين املطلب

 .اإلسالمي الفقه يف اإلسالميَّة األحزاب تعدد ضوابط: الثالث املطلب

 .السياسيَّة التعدديَّة يف العلماء آراء: الثالث املبحث

 وأدلته األول الفريق رأي: األول املطلب
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 وأدلته الثاين الفريق رأي: الثاين املطلب

 .اإلسالمي الفقه يف الداخلية السياسيَّة التَّحالفات: الثالث الفصل

 .اإلسالمي الفقه يف وضابطه السياسي التحالف مفهوم: األول املبحث

 .السياسي التحالف مفهوم: األول املطلب

 .السياسي التحالف ضابط: الثاين املطلب

 .السياسيَّة واألحزاب اجلماعات حتالف: الثاين املبحث

 .اإلسالميَّة اجلماعات حتالف: األول املطلب

 .اإلسالميَّة األحزاب الفحت: الثاين املطلب

 .األحزاب من غريها مع اإلسالميَّة واألحزاب اجلماعات حتالف: الثالث املطلب

 .واجلماعات الد ول من غريها وبني اإلسالميَّة ةالد ول بني العالقة أصل: الرابع الفصل

 .اإلسالميَّة للدولة اخلارجية العالقات مناط الدعوة: األول املبحث

 .أصل العالقة يف الفقهاء آراء: الثاين املبحث

 :األخرى الد ول مع اإلسالميَّة الد ولة حتالف: اخلامس الفصل

  .إسالمية غري دولة مع اإلسالميَّة الد ولة حتالف:  األول املبحث

  .إسالميَّة غري دولة ضد اإلسالميَّة الد ولة حتالف: األول املطلب

  .إسالميَّة دولة ضد اإلسالميَّة الد ولة حتالف: الثاين املطلب

  .اإلسالميَّة الد ول حتالفات واقع: الثاين املبحث

  .واألهداف النشأة اإلسالمي التعاون منظمة: األول املطلب
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  .والتحدايت العوائق: الثاين املطلب

 والتوصيات. النتائجوي على اخلامتة وحتت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 :األول الفصل
 . اإلسالميف السياسيَّةالسياسة واحلرية  

   نظر الباحث ام هبا من وجهةمالعلوم اليت ينبغي االهت أهمالسياسيَّة يف هذا العصر الراهن من إن علوم 
غي الوقوع فيه من اللغط والكالم فيما نعلم وفيما ال نعلم دون فقه بكي ال يقع أحدان يف ما ال ين

وبني غريها من  عالقة بني اجلماعات اإلسالميةهي اليت حتدد ال السياسيَّة التَّحالفات كانت  وملا  وبصرية، 
وبني  لشرعيَّةافيه معىن السياسة والفرق بني السياسة اجلماعات استهلَّ الباحث حبثه بفصل وضح 

 وقد جاء هذا الفصل يف مبحثني: ،السياسيَّةالسياسة الوضعية واحلرية 

 ية.الوضع السياسة نيوب الشرعيَّة السياسة بني والفرق السياسة،تعريف :األول املبحث

 .اإلسالمي الفقه يف السياسيَّة واحلريةأ السياسي احلق: الثاين املبحث

 

 

 

 

 

 

  



22 
 

 عيةوبني السياسة الوض الشرعيَّةاملبحث األول: تعريف السياسة، والفرق بني السياسة 

إدراك مقصود ل بعدها   يسهفتهاإىل معر القارئ حيتاج ضع الباحث يف هذا املبحث أهم التعريفات اليت و 
 بعض املصطلحات املهمة ذات عالقة مباشرة ابلبحث.الباحث يف استخدام 

 تعريف السياسةاملطلب األول: 

ياسًة، فهو سائ س، واملفعول م سوس. :يف اللغة السياسة ، س   مصدر ساس  ي سوس، س س 

: ح   م وإدارة  شيقال ساس النَّاس  سوسون النَّاس  اشدون يوهنم "كان اخللفاء الرَّ ؤ ك مهم، توىل  قيادهت 
: دبَّرها، أدار ها، قام إبصالحها "مل حيسن سياسة الش ئون الد اخلي ة يسوسون  -ابلعدل". وساس األمور 
: رو ضها واع تـ ىن  هبا "يسوس خيول  األمري" ، ولسان (1) األمور  بغري عقل، وي قال  ساسه". وساس الدَّوابَّ

ياسة  تعين القيام  ع   :العرب ء  مب  ا ي ص ل حه. الس   : ه و  ي س وس  السياسة : ف ع ل  السَّائ س  فل ى الشَّي  . يـ ق ال 
 .(2)ت هالدوابَّ إ ذا ق ام  ع ل يـ ه ا وراض ها، و ال و ايل  ي س وس  ر ع يـَّ 

يف  :اآلخرو  حقيقة، يف رعاية الدواب :أحدمها :يف اللغة على معنينيكلمة السياسة تطلق  و هذا 
وهكذا ، هري الشيء والتصرف فيه مبا يصلحالسياسة ال خيرج عن تدب فمعىن جمازاً  اسرعاية شؤون الن

يظهر مما سبق أصالة الكلمة وأهنا كلمة عربية استعملها العرب يف معنيني أحدمها على احلقيقة واآلخر 
لزبري اعلى اجملاز. ومن أمثلة استخدام لفظ السياسة على احلقيقة قول أمساء بنت أيب بكر: "تزوجين 

وما له يف األرض مال وال مملوك، غري انضح وغري فرسه، قالت: فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته، 
 (4)وأدق النوى لناضحه، وأعلفه، وأستقي املاء، وأخرز غربه" احلديث. (3)، وأسوسه )أقوم عليه(

                                                           
، مادة (م2008 -هـ  1429عامل الكتب، )، 1طمعجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر وآخرون، ( 1)

 .2/1133"سوس"، 
 .5/108"، ، مادة "سوس(هـ1414بريوت: دار صادر، )، 3طلسان العرب، ( األفريقي، حممد بن مكرم بن علي، 2)
 هللا رسول مورأ من املختصر الصحيح املسند )اجلامع صحيح البخاريعبد هللا،  أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (3)

دار طوق النجاة، )، 1، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر، كتاب النكاح، ابب الغرية، طوأايمه( وسننه وسلم عليه هللا صلى
 . 5224، احلديث رقم : 7/35، (هـ1422

ب ، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر، كتاب النكاح، ابصحيح البخاريهللا،  عبد أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (4)
 . 5224، احلديث رقم : 7/35، (هـ1422دار طوق النجاة، )، 1الغرية، ط
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أنه  -يه وسلم علصلى هللا-ومن أمثلة استخدام لفظ السياسة على اجملاز وهو كثري ما روي عن النيب 
(  1)بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما هلك نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي" احلديث. كانت  قال "

كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث هللا هلم نبيا يقيم   (2)أي يتولون أمورهم كما تفعل األمراء والوالة ابلرعية،
أي أن هللا سبحانه وتعاىل كان يبعث فيهم من فرتة إىل  (3)هلم أمرهم ويزيل ما غريوا من أحكام التوراة.

 أخرى نبياً يصلح ما فسد من أحواهلم.

 نذكر ما يلي: )4(يف االصطالح فقد ع ر فت بعدة تعريفات السياسةوأما 

السياسة: ما كان من األفعال حبيث يكون الناس معه أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد، وإن مل  .1
 (5)وال نزل به وحي". -ى هللا عليه وسلمصل-يشرعه الرسول  

 اللغوي، هومهامبفمعىن السياسة كما وقد اختصر فيه   –رمحه هللا–اختاره اإلمام ابن القيم ما هذا 
فالسياسات اليت جتر األمم إىل املفاسد تعد سياسات فاسدة   حيث يقصد هبا ما فيه صالح الناس

 لد ولاالناس يف الفساد بكل أنواعه، فسياسات ليس فيها صالح الناس والعكس صحيح حيث وقع 
 يف هذا الزمان سياسات ال متت إىل الصالح بصلة.

                                                           
، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر، كتاب أحاديث ح البخاريصحي، عبد هللا أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (1)

 . 3455، احلديث رقم : 4/169، (هـ1422دار طوق النجاة، )، 1األنبياء، ابب ما ذكر عن بين إسرائيل، ط
ر م، حتقيق  حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب األمراء، ابب األصحيح مسلم، القشريي احلسن أبو احلجاج بن النيسابوري، مسلم

 .1842، احلديث رقم: 3/1471، (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب)ابلوفاء ببيعة اخللفاء، ط، 
بريوت: دار إحياء الرتاث )، 2، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج( النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف، 2)

 .12/231، (ه1392العريب، 
، (ه1379ة، بريوت: دار املعرف)ط، د.، فتح الباري شرح صحيح البخاريبو الفضل، ( العسقالين، أمحد بن علي بن حجر أ3)

6/497. 
دار الكتاب )، 2( عرفها ابن جنيم املصري يف البحر الرائق أهنا: القانون املوضوع لرعاية اآلداب، واملصاحل وانتظام األموال. ط4)

حكم شرعي حسماً ملادة الفساد. حاشية ابن عابدين حاشية رد  . كما عرفها بعضهم أبهنا: تغليظ جناية هلا5/76، (اإلسالمي
 .4/15، (م2000 -هـ 1421دار الفكر للطباعة والنشر، )املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، 

يق: حممد عبد السالم حتق، إعالم املوقعني عن رب العاملني ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين،( 5)
الطرق احلكمية يف السياسة  . و ابن قيم اجلوزية،4/283، (م1991-هـ1411يريوت: دار الكتب العلمية، )، 1إبراهيم، ط

 .1/29، (دار عامل الفوائد)ط، د. ، حتقيق انيف بن أمحد احلم د،الشرعية
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ضار مما ال مبا يكفل حتقيق املصاحل ودفع امل اإلسالميَّةللدولة  عام ةالسياسة: هي تدبري الشئون ال .2
 (1)يتعدى حدود الشريعة أو أصوهلا الكلية وإن مل يتفق وأقوال األئمة اجملتهدين.

ا يقصد جاء مفصالً فيم –رمحه هللا  –الشيخ عبد الوهاب خالف الذي اختاره التعريف  هذا 
، وضعها هللا ناس وضمن احلدود اليتبه لفظ السياسة يف االصطالح فال يصلح الناس إال مبا أنزله رب ال

 .هها هللا سبحانه وتعاىل على عبادفصالح الناس ال ميكن أن يكون خارج احلدود اليت فرض

وأما وبعد انتشار السياسات الفاسدة اليت يساس الناس هبا اليوم، وجد العلماء ضرورة التفريق 
بني السياسة اليت فيها مصاحل العباد وبني السياسات األخرى اليت ال تتفق مع السياسة اليت أراد هللا أن 

الف الشرع  لذا كان ية اليت ختوبني السياسة الوضع الشرعيَّةيساس هبا الناس ففرق العلماء بني السياسة 
 وبني السياسة الوضعية. الشرعيَّةالبد من إبراز الفرق بني السياسة 

 الشرعيَّةو  ، فالسياسة وهي كما أسلفناركب من صفة وموصوففم: الشرعيَّة السياسيَّةوأما 
ر ع   الوار د   ش ر ع  يقال:  رعالشَّ نسبة إىل   ال م اء   يف   الدواب   ش ر ع ت  و  ،بفيه املاء تناولأي  وش روعاً  ش ر عاً  ي ش 

ر ع   ر عة   الشريعة  ، ومنه دخلت   أ ي وش ر وعاً  ش ر عاً  ت ش   كالصوم  به وأمر الدين من هللا سن   ما: وهي والش  
 (2).الرب   أعمال وسائر والزكاة واحلج والصالة

 :ما يليك  معنينيمن  اً ويراد به واحد الشرعيَّة السياسيَّةلفظ ففي االصطالح يطلق 

العظمى وما  اإلمامةاألحكام اليت تشمل أحكام هو مرادف لألحكام السلطانية وهي مفهوم عام: 
 يتفرع عنها من والايت داخل دولة اإلسالم وخارجها.

هو ما اقتصر البحث فيه على املسائل اليت تتغري أحكامها تبعاً لتغري مناط احلكم فيها،  مفهوم خاص:
 ام خيري  بينها اإلمام تبعاً لألصلح  حبيث ال يتعني أحدمها على الدوام.أو اليت ورد فيها أحك

                                                           
، (م1988 -هـ 1408دار القلم، )، مصر: اخلارجية واملاليةالسياسة الشرعية يف الشئون الدستورية و ( عبد الوهاب خالف، 1)

 .20ص
 .8/175"، شرعمادة " ،ـ(ه1414بريوت: دار صادر، )، 3طلسان العرب، األفريقي، حممد بن مكرم بن علي،  (2)
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در عن أويل األمر ما صالسياسة الشرعية هي: "الباحث تعريف العتييب حيث عر فها بقوله: وقد اختار 
، معني، دون خمالفة للشريعة  (1)."من أحكام وإجراءات منوطة ابملصلحة، فيما مل يرد بشأنه دليل خاص 

 التعريف شرح

ة لد ولا" ليس املقصود منهم احلكام والسلطان دون غريهم، فاحلكم والسياسة مع قيام أويل األمر"
إىل  ، مث آل األمر مع مرور الوقتاإلسالميَّةمل يكن إال للعلماء العارفني ألحكام الشريعة  اإلسالميَّة

ن كم أن حيكم دون ما حكم به عامل ماحلكام يشاركهم فيه العلماء، فزمن فقهائنا األجالء، ما كان حلا 
، وأما اليوم فقد آلت األمور إىل غري ذلك، فالعلماء أصبحوا خدم لألمراء إال من رحم ريب، مَّةعلماء األ

علماء د ما آل إليه أمر الفاإلمام ال يؤم إال أبمر األمري أو الرئيس، واخلطيب كذلك، وما خيفى على أح
 اليوم. 

 يطاعون اإمن األمراء أن العلماء هذا املعىن، قال ابن القيم: "والتحقيق وقد اختار غري واحد من
 العلم، أوجبه وما فاملعرو  يف تكون إمنا الطاعة فإن العلماء  لطاعة تبع فطاعتهم العلم  مبقتضى أمروا إذا

 سالمإلا قيام كان  وملا العلماء، لطاعة تبع األمراء فطاعة الرسول لطاعة تبع العلماء طاعة أن فكما
 وفساده لطائفتني،ا هاتني بصالح العامل صالح كان  تبعا، هلم كلهم  الناس وكان واألمراء، العلماء بطائفيت

 (2)بفسادمها".

أي ما يصدر من هؤالء إما أن يكون حكمًا ال يرتتب عليه القيام إبجراء "من أحكام وإجراءات" 
 ه حمل تنفيذ وحركة وتدبري  حبيث يشملمعني سواء كان ذلك بشكل أنظمة أو قوانني، أو ما كان من

 ذلك كل ما يصدر من املكلف، فليس يف حياة الناس شيء ليس هلل فيه حكم.

                                                           
سياسة الشرعية على ال كتاب التعليقهذا تعريف سعد بن مطر العتييب للمعىن اخلاص للسياسة الشرعية، وقد ذكره يف مقدمته  (1)

، )الرايض: مدار الوطن للنشر، 1، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني، طيف إصالح الراعي والرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية
 . 8ه(، ص1427

 السالم عبد حممد: ق، حتقيالعاملني رب عن املوقعني إعالمالدين،  مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن اجلوزية، حممد قيم ابن (2)
 .1/8م(، 1991-ه1411العلمية،  الكتب ، )يريوت: دار1هيم، طإبرا
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سياسة  كان  ةمصلح لناسلهو املصلحة  فكل ما حيقق  الشرعيَّةإن معيار السياسة "منوطة ابملصلحة" 
 سالمية.العامة للشريعة اإل القواعد تتعارض معما مل  معللة ابملصلحة الشرعيَّةالسياسة شرعية  ف

، معني" ج الناس فيها إىل ا ، ال حيتفاملسألة اليت ورد فيها نص خاص   "فيما مل يرد بشأنه دليل خاص 
إال من ابب استقاط األحكام على الوقائع  فتلك األحكام ال تتغري بتغرب الزمان  اجتهاد السائس

 واملكان.

ائرة فهي ، فكل سياسة جاإلسالميَّةال ختالف الشريعة البد لتلك املصلحة أ "دون خمالفة للشريعة"
يت حترم الظلم، ل اإلسالميَّةأحكام الشريعة  تهخالفوالقائم عليها عاص عند هللا  ملسياسة غري شرعية، 

د خذها السائل سبياًل إىل سياسة أمور الناس، فالراب مثاًل قغاة ال جيوز أن أيلوهذا يعين أن املصلحة امل
 .الميَّةاإلسخمالفة للشريعة   فاألخذ هبا شرعاً  ملغاةيه مصلحة لكن هذه املصلحة جيد أحدهم ف

 وبني السياسة الوضعية الشرعيَّةاملطلب الثاين: الفرق بني السياسة 

ع، الشر  مقتضى ما جاء به مبدليها كل إجراء يساس به الناس علىتعين السياسة الشرعية  نإ
 دون دليل يدل عليه.يساس به الناس  ماوأما السياسة الوضعية فهي تعين 

 :وذلك فيما يليعام  بشكل تنيالسياسيف كلتا جانبني أساسيني  بني ينبغي التفريقوعليه  

 أوال : اجلانب التشريعي

 ويقصد بذلك اجلهة اليت تقوم بسن القوانني والدساتري اليت حيكم به الشعب.

قبول أبن ر  مما حيمل على الهلية املصدتتميز من حيث املصدر، بكوهنا إ الشرعيَّةفالسياسة 
 ".يعاهتا من الوحي "التشريع اإلهليتسمد تشر  الشرعيَّةسة ايالس

مة من حيث مصدر التشريع فاألنط الشرعيَّةوأما السياسة الوضعية فتختلف عن السياسة 
ا تسري هالوضعية تستمد تشريعاهتا من السلطات الوضعية اليت تقوم بتشريع القوانني اليت على ضوئ

فلما نتحدث عن مصدر القانون اجلنائي يف السياسة  سياسات السلطة احلاكمة "التشريع الوضعي".
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-هللا  تستمد عقوبة املرتد من قول رسول الشرعيَّة، وأنخذ حد الردة مثاًل، جند أبن السياسة الشرعيَّة
 (1): )من بدل دينه فاقتلوه(. -صلى هللا عليه وسلم

لذي بينه وبني هللا إبحلاد أو ابعتناق دين بعد اإلسالم، حده القتل، وقد أي من يفسخ العقد ا
ذكر ابن بطال يف شرح احلديث خالف العلماء ىف استتابة املرتد، فروي عن عمر بن اخلطاب وعثمان 

أنه يستتاب  فإن اتب وإال قتل، وهو قول أكثر  -رضي هللا تعاىل عنهم  -وعلي وابن مسعود 
 ( 2)العلماء.

يرتدع ويعود  ث إن ملذا نرى أبن مصدر العقوبة اجلنائية يف حق املرتد القتل بظاهر احلديوهك
وأما يف النظام الوضعي فإن تطرق إىل قداسة األداين فهو ال يعترب الردة جرمية يعاقب عليه   إىل اإلسالم

هتا اجمليدة، فقد ر القانون بقتل صاحبها، على سبيل املثال الدستور الذي أقره الشعب التونسي بعد ثو 
 (3)اعترب اإلسالم الدين اخلاص للدولة، وأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات.

بقى مرتبطة لماء حوهلا، تمهما اختلفت آراء الع الشرعيَّةوهنا الفرق بني املصدرين، فالسياسة 
ية فمصدر ت الوضعا يف السياسا، وال خيتلف الناس إال يف فهم النص على ضوء األدلة، وأمصدرهامب

 .مَّةلس األابت املباشرة أو بواسطة جماب مبا فيها السلطة التشريعية بواسطة االنتخعالسلطات هو الش

 اثنيا : اجلانب اإلداري

إن السياسات اليت تتخذ احلكومات يف إدارة شؤون البالد ال ختلو من كوهنا حتقق مصلحة معتربة أو 
ص صريح، ترك تقدير ن اففي األمور التنظيمية اليت مل أيت فيهتفويت مصلحة معتربة أو جلب مفسدة، 

املصلحة فيها للناس، ختتلف فيه العقول، ففي جانب تنظيم شؤون الناس جند أبن عمر رضي هللا تعاىل 
ضي هللا تعاىل وال يف عهد أيب بكر ر  -صلى هللا عليه وسلم-عنه أنشأ أموراً مل تكن يف عهد رسول هللا 

                                                           
ة املرتدين ، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر، كتاب استتابصحيح البخاري، عبد هللا أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (1)

 .6922، احلديث رقم : 9/15، (هـ1422دار طوق النجاة، )، 1واملعاندين وقتاهلم، ابب حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم، ط
 .8/571، (م2003 -هـ1423الرايض: مكتبة الرشد، )، 2، شرح صحيح البخارى،ط( ابن بطال2)
: الباب األول، الفصل األول والثالث من الدستور التونسي، موقع اجمللس الوطين التأسيسي للجمهورية التونسية، اتريخ انظر( 3)

 .25/10/2014االطالع : 
http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/constit_proj_26012014.pdf 
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 (1)،يف سنة مخس عشرة للهجرة فرض الفروض ودون الدواوين -رضي هللا تعاىل عنه–ه عنه، فنجد أبن
ع من القراطيس ، وهي قطاملسلمنيوالدواوين مجع ديوان وهي اجلريدة اليت يكتب فيها ما يتعلق أبمور 

 (2)جمموعة، من دوَّن الكتب إذا مجعها.

إلدارية ، وغري ذلك من اإلجراءات اسالميَّةاإلة الد ولوتعرب تلك النواة األوىل للجهاز اإلداري يف 
–ورغم ذلك مل ينكر عليه أحد من الصحابة  (3)ة مثل تنظيم اجلند،الد ولالتنظيمية اليت حتقق مصلحة 

توا على ذلك واعتربوا ، وسكومل يعتربوا ذلك بدعة مع خمالفته ملا كان عليه الناس -رضي هللا تعاىل عنهم
 ، فكان إمجاعاً منهم رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني.قيقاً ملصلحة معتربةحتذلك 

يف حتقيق املصلحة،  ةالشرعيَّ جراءات التنظيمية قد تتفق فيه السياسة الوضعية ابلسياسة ففي اإل
رغم  ربةاملعت الشرعيَّةمن األدلة  ةواحد ي تعداءات من قبيل املصلحة املرسلة وهجر حيث تلك اإل

 .ااختالف العلماء يف األخذ هب

دية على عندما تبىن على أساس املصلحة الفر  الشرعيَّةختتلف السياسة الوضعية عن السياسة و 
جارب فشلها. اليوم يف حيث أثبتت الت الد ولكالسياسات املالية اليت تتبعها   عام ةحساب املصلحة ال

على شخصًا ميلكون نصف ثروة العامل  85فنجد أبن جمموعة من أغنياء العامل ال يتجاوز عددهم 
حساب الفقراء واحملرومني وذلك ضمن سياسات مالية ظاملة تساهل يف اتساع الفجوة بني طبقة األغنياء 

نت تقريراً ة خانقة، كما نشرت صحيفة إندبنداجتماعي  وبني طبقة الفقراء، مما ينبئ ابحتمال وقوع أزمة 
زمات يسبب يف وقوع أملنظمة أوكسفام حذرت فيه من تكدس الثروة يف أيدي قلة من الناس مما س

                                                           
 .2/331 ،(م1997-هـ1417بريوت : دار الكتاب العريب، )، 1طالكامل يف التاريخ، ( انظر: ابن األثري، 1)
، (م2000 -هـ 1420دار الكتب العلمية، :  بريوت)، 1البناية شرح اهلداية، ط( العيىن، حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد، 2)

3/372. 
الرايض : وكالة املطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون )، 1طاإلسالم والدستور،: السديري، توفيق بن عبد العزيز، انظر( 3)

 .150صـ، (ه1425اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
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اليت أطاحت مبؤسسات  (2)بدأت األزمة املالية 2008ففي سنة  (1)ة على املدى غري البعيد،اجتماعي  
 مالية كبرية يف العامل ابتداًء من أمريكا صاحبة النصيب األكرب وصوالً إىل دول آسيا. 

 :ةهذا من حيث األساس، وتتجلى الفروق كذلك من اجلوانب التالي

 من حيث املصدرأوال : 

وحي  هي مستمدة منو ، وال تقره تعرف الظلمسياسة ال  -رغم عدم عصمتها- الشرعيَّةالسياسة إن 
إان حنن نزلنا القرآن إان للقرآن حلافظون من ( 3) .چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ  هللا كما قال تعاىل :

القرآن هو  (4)امه وحدوده وفرائضه،أن يزاد فيه ابطل ما ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحك
احلجة الكاملة الشاملة يف كل أمور الدنيا واآلخرة، ومن فـ ر ط صدق القرآن أن البشر قد يصلون إىل 
قضية كونية ما، ومن بعد ذلك خت  ال ف، وحني تعود إىل القرآن جتد أن كالم القرآن هو الذي صدق، 

  ن الذي خلقه هللا ال ميكن أن خترج عن قضااي القرآنوقد حفظ احلق سبحانه القرآن ألن قضااي الكو 
 (5).ألن منزل القرآن وخالق الكون واحد، فال شيء يصادمه

هذا خبالف السياسة الوضعية اليت ترتكز على نتاج الفكر البشري اجملرد، فهي من البشر والبشر 
وضع تلك  تكلف بغري معصومني من اخلطأ، فبالتايل هي معرضة لتجانب الصواب، فاللجان اليت

الدساتري أول ما تنظر تنظر إىل مصاحل ضيقة ال تعدو كوهنا مصاحل شعب دون وضع مصاحل الغري يف 

                                                           
 م( :25/10/2014(  ميكن الرجوع إىل التقرير يف الرابط التايل، )اتريخ االطالع 1)

http://www.independent.co.uk/news/world/politics/oxfam-warns-davos-of-pernicious-
impact-of-the-widening-wealth-gap-9070714.html 

 م( : 25/10/2014ملخص األزمة املالية وأسباهبا على الرابط التايل، )اتريخ االطالع  انظر:( 2)
http://www.economist.com/news/schoolsbrief/21584534-effects-financial-crisis-are-still-

being-felt-five-years-article 
 .09 اآلية: ( سورة احلجر:3)
مؤسسة )، 1اكر، ط، حتقيق أمحد شجامع البيان يف أتويل القرآن( الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ، 4)

 .17/68، (م2000 -هـ  1420الرسالة، 
 .9/5519، (م1997مطابع أخبار اليوم، )ط، د. ،تفسري الشعراويحممد متويل الشعراوي،  ( 5)
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يف سعيها لتحقيق  ال يتجزء اليت تعترب مصاحل الشعوب كال   الشرعيَّةاالعتبار، وذلك خبالف السياسة 
 املصلحة املطلقة.

 اثنيا : من حيث الغاية والتوجه

الغاية منها سعادة الدارين ونيل رضى هللا عز وجل، فالسياسة اليت تنظر إىل جانب  رعيَّةالشالسياسة 
دون آخر، تعد سياسة قاصرة ذات أفق ضيق، كأن يساس الناس بسياسة حتقق مصلحة فئة دون ابقي 

قت لكن يف الو  ددابفئات اجملتمع، فقد تسعى التشريعات إىل إرساء احلرايت والقضاء على مظاهر االست
الية اليت ال الناس الذين يعانون من السياسات امل يف حتقيق مصاحل عموم متساوايً  هتماماً انفسه ال تويل 

إىل حتقيقها،  لشرعيَّةاتزيد الفقري إال فقرا، فتلك سياسة قاصرة ال تسعى إىل حتقيق كل ما تسعى السياسة 
 ن السياسات االنتهازية.ني بعيدة كل البعد عالداري يف تشريعاهتا تعىن بتحقيق مصاحل الشرعيَّةفالسياسة 

 ، مكاهنمال تتجاوز زماهنم وال شعوهباوأما عن السياسة الوضعية فهي تعىن بتحقيق مصلحة 
شبه إىل حد ما اجلانب ، وهذا قد يفرتة من الزمن طبيعة القوانني الوضعية اليت قد يتفق عليها البشر ذهوه

يها بشكل وال يلغ الشرعيَّةالتطور املستمر الذي ال ميس جوهر ، حيث الشرعيَّةاإلداري من السياسة 
 من األشكال.

 وبني املصدر والغاية أمور ميكن إمجاهلا فيما نقطتني: 

 أوال : الشمولية

تتسم ابلشمولية من حيث الزمان واملكان ومن حيث املواضيع اليت تتناوهلا فهي  الشرعيَّةالسياسة 
ال تفرط يف  ،السياسيَّةة واالقتصادية و جتماعي  اال عام ةصة منها والتستوعب مجيع شؤون احلياة اخلا

تعارض مع العدالة اليت ال تتتسم ابملساواة  الشرعيَّةمصلحة الناس، وال تفرق بني الشعوب، فالسياسة 
ثى وضمنتها جلميع الناس فال فضل ألبيض على أسود وال لذكر على أن اإلسالميَّةالشريعة  االيت قررهت

  ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ : ا من آدم وآدم من تراب قال تعاىلفكلن

سياسة شاملة لكل مناحي احلياة، يف كل  الشرعيَّةفالسياسة . چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
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قال الشيخ الشعراوي  (1) چ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ زمان ويف كل مكان وحتت أي ظرف. قال تعاىل: 
وذهب غريه من املفسرين إىل أن املقصود هنا  (3)أبن املقصود ابلكتاب هنا هو القرآن الكرمي، (2)وغريه

وعلى أي من التفسريين اعتمدان فإن هللا سبحانه وتعاىل ال يتصور منه ترك الناس يف  (4)اللوح احملفوظ.
ب واآلية تؤيد ما ذه چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڦ  چ أمر دون بيان حكمه فيه، قال تعاىل : 

إليه الفريق األول من أن هللا سبحانه وتعاىل ما فرط يف القرآن من شيء إال ذكره إما تفصيالً وإما أتصيالً 
مع  اإلسالميَّةة د ولالاليت تنظم عالقة اإلنسان مع الغري وعالقة  الشرعيَّةوهو ما يراه الباحث. فالسياسة 

ا انب، وهي دوما تتقدم على غريهغريها سياسة شاملة ال تقتصر على جانب معني على حساب ج
 من السياسات الوضعية.

العريضة  طما أخذ يف تطور ال خيرج عن اخلطو جند على سبيل املثال أبن القانون الوضعي كل
إلسالمي جلميع مناحي احلياة، فعقوبة التعزير الذي يقره القانون اجلنائي ا اإلسالميَّةاليت رمستها الشريعة 

ل إليه القانون الوضعي، من حيث إعطاء السلطة القضائية أكرب مساحة يعاجل مثالً يعد أفضل ما توص
ح القاضي احلق والسلطان مبن اإلسالميَّةاليت حتققها الشريعة  عام ةفيها اجملرم عالجاً حيقق فيها املصلحة ال

يسعى إىل منح  وضعي، فالقانون العام ةيف اختيار أجنع العقوابت اليت تعاجل اجلرمية مبا حيقق املصلحة ال
 القاضي فنجد أبن القانون الوضعي خيري -ويعد هذا تطوراً  –القاضي حق اختيار العقوبة نوعاً ومقداراً 

بني عقوبتني، أو بني حد أعلى للعقوبة وحد أدىن، ويصل األمر أحياان إىل منح السلطة القضائية  أحياانً 
ون د اإلسالميَّةمقارنة مبا أقرته الشريعة  وهذا يعد حدودًا ضيقاً  (5)حق إسقاط العقوبة من أساسها،

 أن ينال اجملرم حقه من العقوبة. التفريط يف حق هللا تعاىل وحق الناس من
 

                                                           
 .38 اآلية: األنعام:سورة ( 1)
 .4/172، (القاهرة: دار الفكر العريب)ط، د.، التفسري القرآين للقرآن( عبد الكرمي اخلطيب، 2)
 .6/3610، (م1997مطابع أخبار اليوم، )( تفسري الشعراوي، 3)
جامع اإلمام الطربي، ، 6/419، (م2003هـ/ 1423الرايض: دار عامل الكتب، )، اجلامع ألحكام القرآن اإلمام القرطيب،( 4)

  .11/344، (م2000 /هـ1420مؤسسة الرسالة، )، 1ط ، حتقيق أمحد حممد شاكر،البيان يف أتويل القرآن
، (بريوت: دار الكاتب العريب)ط، د.، ابلقانون الوضعي ، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارن  ( انظر: عبد القادر عودة5)

1/163-164. 
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 اثنيا : العاملية

ڻ  چ  :سياسة تتسم ابلعاملية، فهي ال حتجر يف زمن وال يف مكان، قال تعاىل الشرعيَّةالسياسة 

ىل الناس إ -صلى هللا عليه وسلم- حممَّدرسوله فقد أرسل هللا  (1).چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 
عاً ية خامتة الشرائع، فاقتضت احلكمة أن تكون شريعته إىل الناس مجيمعه الشريعة اإلسالمجيعاً وأرسل م

 انت  كال تفرق بني األمم والشعوب، ذلك ألن اختالف الشرائع كان ضرورة الختالف الشعوب، ف
حمدودة من حيث الزمان واملكان إىل أن أتت الرسالة األخرية  –ري إن صح التعب –الشرائع حملية قومية 

وعلى هذا األساس جاء  (2)ق املتجدد يف فروعها للبشرية مجيعاً.يكاملة يف أصوهلا قابلة للتطب  كانت  ف
ث  إىل قومه )وكان النيب  ي بع حيث قال يف حديث طويل: -صلى هللا عليه وسلم-حديث رسول هللا 

ويف رواية اإلمام مسلم قال عليه الصالة والسالم : )وأرسلت  إىل  (3)(.عام ةث ت  إىل الناس خ اصًة، وب ع  
أي أن النيب صلى هلل عليه وسلم كان مأمورًا ابلتبليغ جلميع من يف ( 4)اخللق كافًة، وختم يب النبيون(.

إىل اعتناق  وشعوهبمملوك العامل يدعوهم  ةقام مبراسل -صلى هللا عليه وسلم-ه أبن فنجد( 5)األرض.
الدين الذي ختم هللا به الشرائع السماوية، فقد أرسل كتااب إىل هرقل عظيم الروم يدعوه فيها إىل اإلسالم، 

رسول هللا إىل هرقل عظيم الروم، سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد، فإين  حممَّدوقد جاء فيه )من 
 أجرك مرتني، وإن توليت فإن عليك إمث أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم، وأسلم يؤتك هللا

                                                           
 .158 اآلية: األعراف:سورة ( 1)
. وعبد 3/1379هـ، 1412، بريوت: دار الشروق، 17، طيف ظالل القرآن( انظر: سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب، 2)

 .814-11/813، ، القاهرة: دار الفكر العريبالتفسري القرآين للقرآنالكرمي اخلطيب، 
، ابب اب احليضكت  ، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر،صحيح البخاريهللا،  عبد أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (3)

 .335، احلديث رقم: 1/74، (هـ1422دار طوق النجاة، )، 1الغرية، ط
بريوت: )ط، .دقيق حممد فؤاد عبد الباقي، ، حتصحيح مسلم، القشريي احلسن أبو احلجاج بن النيسابوري، مسلمأخرجه  (4)

 ، احلديث رقم:1/371، كتاب املساجد مواضع الصالة، ابب جعلت يل األرض مسجدا وطهوراً، (دار إحياء الرتاث العريب
523. 

، 1، حتقيق: حممد بدر عامل املريهتي، طفيض الباري على صحيح البخاري( حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي، 5)
 .1/515 ،(م2005-هـ 1426وت: دار الكتب العلمية، بري )
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ألمانة ة ، فبل غ الرسالة وأدى اعو لدة اإلسالم وقد قام عليه السالم بواجب ايتلك هي عامل( 1)األريسيني(.
 .  -صلى هللا عليه وسلم- مَّةونصح األ

يف  مرعن السياسة الوضعية، وإذا استقر األ الشرعيَّةهذا ابختصار بعض ما متيزت به السياسة 
ح الشريعة، حتتم رو النظر فيها واحلكم مبا يتفق مع إمكانية ورود مسائل مل يرد فيها نص صريح، وجواز 

ج منها وجود اليت تنت السياسيَّةوتعدد الربامج االجتهادات تعدد ذلك عدة أمور أمهها فرضية وجود ب
وغريها  ج احلزب اآلخر، وهذهمتباينة، كما قد حيمل كل حزب برانجمًا مناقضًا لربانم سياسيَّةأحزاب 

 .ما سيأيتمن احملاور هو ما سيتناوله الباحث في

  

                                                           
، ابب اب اجلمعةكت  ، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر،صحيح البخاريهللا،  عبد أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (1)

  .4553، احلديث رقم: 1325 /6ـ، (ه1422دار طوق النجاة، )، 1من انتظر حىت تدفن، ط
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 .ضوء السياسة الشرعيةيف  السياسيَّةاحلرية  وأاملبحث الثاين: احلق السياسي 

له جزًء حق املواطن يف ممارسة األعمال اليت جتع السياسيَّةيقصد الباحث من احلق السياسي أو احلرية  
راثنا ة املؤسساتية، وال يقصد هبا م ضاهاة ما مت تداوله يف تالد ولي يعيش فيه يف إطار من اجملتمع الذ

تلك  ة كالدفاع عنها، كما له حقوق تكفلها لهالد ولالفقهي القدمي،  فكل مواطن عليه واجبات جتاه 
 ة، ومن تلك احلقوق حق ممارسة السياسة.الد ول

من  والوالية ابعتارها جزءً  (1)حلديث عن املواطنةوإن احلديث عن احلق السياسي يدعوان إىل ا
وبني  ملسلمنيااملواطنة، وإن تراثنا اإلسالمي قد أسس لكال املفهومني يف معرض حديثه عن العالقة بني 

ينة( وما إىل املدينة، وذلك بوثيقة املدينة )دستور املد -صلى هللا عليه وسلم-غريهم بعد هجرة النيب 
مث أتت بعد ذلك اآلايت يف آخر سورة األنفال  لتحدد العالقة بني  (2)بات،حددهتا من حقوق وواج

نهم وبني غري ة، مث بيالد ولالذين ال ينتمون إىل تلك  املسلمنية اجلديدة وبني غريهم من الد ولأفراد 
چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  بينهم، فقال تعاىل: ماوطريقة التعامل في املسلمني

يف هذا اجلزء من اآلية يتحدث عن الوالية  (3).چ   ژڎ  ڈ  ڈ  ژڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ  :إىل جانب الوالية الدينية، مث قال تعاىل السياسيَّة

خالف ما ذهب إليه بعض املفسرين   (4)واملقصود ابلوالية هنا النصرة واملعونة دون املرياث، چ ڳڳ

                                                           
أبهنا عالقة بني -( 2014-26-3كما حتدثت عنها دائرة املعارف الربيطانية يف حتديثها األخري )-ملواطنة ( لقد حتدد مفهوم ا1)

رف الربيطانية افرد ودولة، فرد يدين لتلك الدولة ابلوالء مقابل احلماية اليت جيب أن تكفلها له تلك الدولة. كما أكدت دائرة املع
رية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، وأن للمواطن حقوقاً معينة أتيت احلقوق السياسية يف أبن املواطنة تدل ضمناً على مرتبة من احل

مقدمة تلك احلقوق مبا يف ذلك حق تصويت وتويل املناصب العام ة يف الدولة، كما عليه ابملقابل واجبات تبدأ ابلوالء لتلك الدولة 
 اليت ينتمي إليها وتنتهي ابلواجبات وااللتزامات األخرى.

 ( 15/04/2015: االطالع )اتريخائرة املعارف الربيطانية: د
(http://global.britannica.com/EBchecked/topic/118828/citizenship) 
، (م1982-ه1402األردن: مكتبة املنار، )، 1، طالتحالف السياسي يف اإلسالميف  الغضبان( انظر: يف ذلك ما كتب 2)

 الوثيقة واألحكام املستفادة من البنود الواردة فيها. ، فقد أفاد وأجاد يف حتليل108-83ص
 .72سورة األنفال: اآلية: ( 3)
 .14/89، (م2000-هـ1420مؤسسة الرسالة، )، 1، حتقيق: أمحد حممد شاكر، طجامع البيان يف أتويل القرآن( الطربي، 4)



35 
 

أن املقصود ابلوالية هنا املرياث، وقال اإلمام الرازي عن  (2)وابن كثري، ( 1)،كالعزيز بن عبد السالم
ڳ   چويف تتمة اآلايت يفرق بينها وبني الوالية الدينية فيقول تعاىل:  (3)االستدالل الثاين أنه ضعيف،

ابلرغم من تربئة املؤمنني املهاجرين واألنصار من والية املؤمنني  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
أوجب هو اإلميان الذين جيمع بني الفريقني، ف اً فارق اً مل يهاجروا، يقرر سبحانه أبن هناك خطالذين 

  ۀں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ چاء فيقول تعاىل: نمناصرهتم إذا تعرضوا للفتنة يف الدين مث يعقب ذلك ابستث

 أي مناصرة هؤالء ليس على حساب العهود اليت بينكم وبني غريكم من غري چ ہ  ہ  ہ  ہ
 ال تعاىل:على الوالية الدينية، كجزء مما متيزت به تلك املرحلة، مث ق السياسيَّةاملؤمنني، وهنا يقدم الوالية 

  ( 4).چحئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئ  ېئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ 

املهاجرين  للقد ذهب جل املفسرين يف تفسري اآلايت إىل القول أبهنا انسخة ملا كان عليه حا
 چحئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئچ واألنصار من التوارث ابهلجرة مث نسخ ذلك بقوله تعاىل: 

 :ما يلي ة وأخرى دينية منهااجتماعي  أخرى سياسية و  اً ويرى الباحث أن لآلايت أبعاد

 من اهلجرة  يف املرحلة األوىل مل حتمل الناس على اهلجرة إىل دولة بعينها إال اإلسالميَّة: إن الدعوة أوال  
صلى -ملا كان حيمله ذلك من دالالت ودعم للدولة الوليدة وإضفاء الثقل السياسي عليها، بدليل قوله 

  .(5) : )ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرمت فانفروا(-هللا عليه وسلم

                                                           
-هـ1416بريوت: دار ابن حزم، )، 1، طالقرآنتفسري ( سلطان العلماء، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، 1)

 .1/547، (م1996
بريوت: دار )، 1، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، طتفسري القرآن العظيم( القرشي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري، 2)

 .4/84، (م1999-هـ1419الكتب العلمية، 
 .15/517، (م2000-هـ1420ث العريب، بريوت: دار إحياء الرتا)، 3، طمفاتيح الغيب( الرازي، 3)
 .75 إىل 72 اآلايت من:( سورة األنفال، 4)
ب ، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر، كتاب اجلمعة، ابصحيح البخاري هللا، عبد أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (5)

  .2783، احلديث رقم: 4/15، (هـ1422دار طوق النجاة، )، 1من انتظر حىت تدفن، ط
ايعة بعد ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب اإلمارة، ابب املبصحيح مسلم، القشريي احلسن أبو احلجاج بن النيسابوري، مسلم

، 3/1488، (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب)ط، د.فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري، وبيان معىن ال هجرة بعد الفتح، 
 .1864احلديث رقم: 
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دليل ب  تقدم األوىل مع الوالية الدينيةعهود واملواثيق اليت أوجدهتا ال الســياســيَّةإذا تعرضــت الوالية  اثنيا :
 .چہ  ہ  ہ  ہ   ۀں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ چ قوله تعاىل:

 اإلسالميَّةة لد ولاوهذا ما دلت عليه كذلك وثيقة املدينة، وهي الوثيقة اليت نظمت العالقة بني 
لقد تطور  (1) ، وبني أفرادهاةاإلســــــــــــــالميَّ وغري  اإلســــــــــــــالميَّةواجلماعات األخرى  الد ولوبني غريها من 

املاوردي يف  شاسًعا بني فكري جتاه هذا احلق طيلة القرون املاضية وما يزال، لنجد فرقًا مالفكر اإلسال
ام الســـلطانية مثالً وبني فكر رواد العمل اإلســـالمي اليوم، ففي الرتاث الفقهي الســـياســـي القدمي كاألح

عن غري  فضـــــاًل العادي ذي نتحدث عنه اليوم للفرد املســـــلم ال نكاد جند من أعطى احلق الســـــياســـــي ال
قريش والتزموا  يف اإلمامةاملســـــلم، فقد حصـــــروا هذا احلق يف فئة معينة ال جيوز جتاوزها حبال، فحصـــــروا 

فنجد   بســــــالياألومل يتجاوزوه، وهم معذورون يف ذلك، وأما اليوم فقد توســــــع األمر وتطورت لنص اب
لفكر الســــياســــي اإلســــالمي ال ميانع أن يشــــارك يف أنظمة ختتلف اختالفًا  من يتحدث عن ا مأبن معظ

كلًيا عما توارثناه يف فقهنا الســــــــــياســــــــــي فبدؤوا يتحدثون عن حق تكوين األحزاب، وحق األقليات يف 
بني موســــــع ومضــــــيق لتلك املشــــــاركة، وهذا تطور حممود، طاملا يؤمن اجلميع أبن  الســــــياســــــيَّةاملشــــــاركة 
مازال األمر  (2)اليت تواجهها جمتماعاتنا اليوم، الســياســيَّةأزمات التنمية تعد من أبرز  يَّةالســياســاملشــاركة 

يف بالدان   ةالســياســيَّ حباجة إىل مزيد من االجتهادات الفقهية، طاملا حنن أمام هذه األزمات يف التمنية 
ة  فهناك عدم ات فقهيالســياســي أو ما توصــل إليه مفكروان املعاصــرون من اجتهاد برتاثنادون التشــبث 

ا تطـابق بني النظريـة والتطبيق يف بعض املواقف على أقـل تقـدير على مثلهـا النظرة الـدونيـة اليت ينظر هب
 اليت جيمعنا هبم عقد مواطنة واحدة. السياسيَّةغريان من اجلماعات 

 يف ويرى الباحث أبن احلق الســــياســــي أو احلرية الســــياســــية تتجســــد يف أمرين اثنني األول حقه
تويل الوظائف العامة يف الدولة بكل مســــتوايهتا، والثاين حقه يف اختيار من يتوىل تلك املناصــــب ســــواء  

 كان ذلك ابالقرتاع املباشر أو غري املباشر  لذلك قس م املبحث إىل مطلبني كما يلي:

                                                           
-83، ص(م1982-هـ1402األردن: مكتبة املنار، )، 1، طالتحالف السياسي يف اإلسالممنري حممد، ظر: الغضبان، ان( 1)

108. 
، (م1987من سلسلة عامل املعرفة،  117الكويت، )، األحزاب السياسية يف العامل الثالثة الغزايل حرب، مأسا انظر:( 2)

 .31-30ص
 



37 
 

 املطلب األول: حق البيعة

ر من حيكم، وهذا يعد من أبسط ن اإلسالم يكفل للجميع حقوق املواطنة مبا يف ذلك حق اختياإ
احلقوق اليت ضمتنها مواثيق حقوق اإلنسان يف العامل، ففي وثيقة حقوق اإلنسان اليت أعلنتها مجهورية 

م وهي تعد الوثيقة األوىل يف ذلك الوقت تكفل لكل مواطن حقوقه الطبيعية، 1798فرنسا عام 
فال متيز  (1)قد ولدوا أحراراً متساوين يف احلقوق"فكفلت مبدأ املساواة بني املواطنني، وقررت "أن الناس 

 بني املواطنني على أساس العرق أو الدين أو اللون.

فإذا كان األمر كذلك فإن القرآن الكرمي له فضل السبق يف تقرير حق املوساواة بني البشر، فلم 
ڄ  ڃ   چ ال تعاىل:يفضل بني الناس ال أبلواهنم وال أبعراقهم فكلنا من آدم وآدم من تراب، فقد ق

 (2).چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

نفس الوثيقة قد أقرت للمواطن احلق يف اختيار من حيكمه كما جاء يف مبدئها  كانت  وإذا  
حزاب أليف التعبري عن اآلراء واملشاركة العادلة ل التعدديَّةاألساسي الرابع ما نصه  "يكفل القانون 

إلنسان يف "، كما نصت وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق امَّةة لألدميقراطي  يف احلياة ال السياسيَّةواجملموعات 
 لبالده ام ةعالفقرة األوىل من املادة احلادية والعشرون أبن  "لكل فرد احلق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون ال

  

                                                           
 م.26/08/1789إلنسان واملواطن الفرنسية الصادر يف املادة األوىل وثيقة حقوق ا انظر:( 1)

 ( :11/04/2014من على موقع الرمسي للمجلس الدستوري الفرنسي على الرابط  )اتريخ االطالع 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf  
 .13( احلجرات: 2)
 
 



38 
 

فإن اإلسالم قد سبقها بقرون حيث قرر هللا  (  1)اً حراً"،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون اختيار 
فالبيعة  دولة شورية تقوم على مبدأ الشورى اإلسالميَّةة الد ولسبحانه مبدأ الشورى يف القرآن الكرمي، و 

بيعة العقبة األوىل والثانية إال نوعا من أنواع ممارسة حرية  كانت  اخلاصة مث بيعة عموم الشعب، وما  
 .-صلى هللا عليه وسلم-يف اختيار قيادة النيب األنصار 

يف اآلية الكرمية ( 2).چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  قال تعاىل:
ام له اد التألمر هللا عز وجل ابالنقي عدة أمور، ذكر منها االستجابةيف مجع هللا سبحانه مسألة اخلريية 

 أهنم ال ينفردون برأي، وال يقدمون إىل فعل أو ترك الصالة، مث ذكر من صفات هؤالء إقامةسبحانه، و 
 (3)فيما ال جيتمعون عليه.

وإن ما منع غري  املسلم من هذا احلق يف بداية  (4)،تكفل مببدأ الشورىوهكذا جند أبن اإلسالم 
راجع إىل عدة أمور مل يكن الكفر أساسها األول على أقل تقدير، فمع قيام  اإلسالميَّةة الد ولأتسيس 

ة الوليدة مل يكن ألحد احلق يف االستبداد  ذلك ألن رأي الفرد معرض للخطأ، فما عليه األمر يف الد ول
بادئ اليت أرساها يف العامل، ليس ببعيد عن تلك املاحلقيقية ة دميقراطي  ال الد ولاالنتخاابت اليت تقيمها 

رى وطريقة إدارهتا ة ابلشو الد ولىل أتسيس الوحي من حرية للفرد وصواًل إ هتمما أقر  القرآن الكرمي ابتداًء 
 .مَّةة وبني أفراد األالد ولابملشاورة بني رأس 

                                                           
يل، )اتريخ ا( اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العام ة لألمم املتحدة، ميكن مانظر:ة اإلعالن على الرابط الت1)

 :(11/04/2014االطالع 
http://www.un.org/arabic/events/humanrights/2007/hrphotos/Declaration-H-

RArabic.pdf 
 .38 اآلية: الشورى :سورة ( 2)
بريوت : دار إحياء الرتاث )، 3، ط، مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(( انظر: الرازي، حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني3)

وأسرار  أنوار التنزيل. والبيضاوي، انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي، 27/603ـ، (ه1420العريب، 
 .5/83ـ، (ه1418اث العريب، بريوت: دار إحياء الرت )، 1، طالتأويل

سليم العوا أبن احلق السياسي يف املشاركة يف االنتخاابت الرائسية أو التشريعية حق مقرر حسب قواعد السياسة  يرى حممد (4)
، ليمس الشرعية، وهو حق اثبت جلميع املواطنني دون متييز بينهم بسبب جنس أو أصل أو دين أو لون أو مهنة. انظر: العوا، حممد

 .78ص م(،2006-ه1427 الشروق، دار: )القاهرة ،2طاإلسالمية،  للدولة السياسي النظام يف
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 املطلب الثاين: حق تقلد املناصب

ية انعقادها وشروطها وكيف اإلمامةن يف تراثنا اإلسالمي من فقه علمائنا األجالء جند أبهنم حتدثوا عن إ
كان الذي تتعلق ابلزمان وامل كانت  اءان اجتهدوا يف أمور  ابلبيعة، ومما ال يدع جمااًل للشك هو أن فقه

عاشوا هم فيه فجاءت آراؤهم متناسقة قريبة إىل بعضها البعض وال نكاد جند خالفاً كبريًا فيما خيص 
اجلانب اإلداري للسلطة واملسائل املتعلقة، فنجد على سبيل املثال يف األحكام السلطانية للماوردي أبنه 

ت مطلقة لإلمام، بعد أن وضع شروط اإلمام والسلطات اليت ميارسها،كما حتدث يتحدث عن سلطا
زير التفويض عون هبا، فذكر من ذلك و تعن الوزارات، ففصل يف شروط من يتوالها والصالحيات اليت يتم

للسلطان أو اإلمام غري ما يفضي إليه صفة االستبداد  ذكرهاكذلك سلطات مطلقة شبه ما   وذكر له
إلمام أو اخلليفة صالحيات مطلقة ميزه ل يذكرهنا املاوردي  (1)لئال يصري ابالستبداد كاإلمام،ابحلكم  

 عن وزيره ابألمور الثالثة التالية: 

 عهد احلكم من بعده إىل من يراه وليس ذلك للوزير.يف أن يق احل: والية العهد، أن لإلمام أوال  

 وليس ذلك للوزير. ،اإلمامةمن  مَّة: لإلمام أن يستعفي األاثنيا  

 (2): لإلمام أن يعزل من قلده الوزير، وليس للوزير أن يعزل من قلده اإلمام.اثلثا  

شخص  ةاإلمامفاشرتط فيه اإلسالم كما اشرتط ذلك على اإلمام، فال ميكن أن يتوىل منصب 
سياسة يف  اتكرر يف فكر معظم من تكلمو غري مسلم وذلك بناء على املهام اليت رآها املاوردي، وهذا 

 مثل فكر ابن الفراء يف األحكام السلطانية. اإلسالميَّةة الد ول

ة حلاكم غري وارد يف األنظمال صالحيات مطلقةهؤالء من ول أبن ما حتدثوا عنه فيمكن الق
بوزارة ابقًا سمبا كان يسمى إمنا يتعلق األمر هنا العصرية وال أحتدث هنا عن اجلمهورايت القمعية، و 

اليت حتدث الفقهاء عنها فجوز بعضهم أن يتوىل منصب وزارة التنفيذ رجل غري مسلم، كما  يةالتنفيذ

                                                           
. حممد بن احلسني 56، ص(القاهرة: دار احلديث)ط، د.، األحكام السلطانية( املاوردي، علي بن حممد بن حممد بن حبيب، 1)

 .30، ص(م2000 -هـ1421لكتب العلمية، بريوت: دار ا)، 2، طاألحكام السلطانيةبن حممد بن خلف ابن الفراء، 
 .56، املرجع السابق، صاألحكام السلطانيةاملاوردي،  2
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 (1)ذهب إىل ذلك املاوردي يف األحكام السلطانية حيث يرى أن اإلسالم غري معترب يف وزارة التنفيذ،
من  يختضع اليوم إلرادة الشعوب، فالشعوب وحدها ه الد ولوهذا بيت القصيد فاملناصب العليا يف 
صرية من يتفرد أو حيتكر الع الد ولدولة القانون، فليس يف  إقامةختتار القيادة اليت متثلها يف إدارة البالد  و 

ي، تدار من قبل أشخاص يف املاض الد ول كانت  السلطات كما ميكن أن يتصور يف صدر اإلسالم، فإن  
 كم.حلاليوم تدار من قبل مؤسسات، وال يتفرد فيها أحد اب

ة لد ولااليت حتدث عنها فقهاؤان، وأما من حيث  اإلسالميَّةة الد وليف  ن جانب املناصب العلياهذا م
دولة  كانت  هم  ة عندالد ولة اليوم، فالد ولغري مفهوم  دثوا عن دولة إسالمية هلا مفهومنفسها، فقد حت

وا عنها وأوجبوا دثمنصب اخلليفة ضمن الشروط اليت حت املسلمنيإسالمية واحدة يتوىل فيها واحد من 
توفرها يف شخص من يقع عليه االختيار لتويل ذلك املنصب، ابلرجوع إىل تلك الشروط جند أبهنا غري  

ة تلك دى تلبيمإعادة النظر يف مما يدعوان إىل  الشعوب شدهنتاحلكم الرشيد الذي  قامةكفيلة اليوم إل
 ة العصرية.الد ولملتطلبات  الشروط

د ب أن ختتلف األحكام املتعلقة هبا  لذا جنجية وطبيعة املناصب، لالد و وابختالف مفهوم 
قائم بني من يرى إسقاط تلك األحكام على واقعنا املعاصر دون مراعاة الظروف واألحوال الاخلالف 

رئيس ة العصرية، وطبيعة املناصب العليا فيها فالد ولوبني من يرى اختالف األحكام ابختالف ماهية 
نظمة الربملانية مثاًل يسود ولكنه ال حيكم خالف ما جنده يف التاريخ السياسي اإلسالمي، ة يف األالد ول

يفية إدارهتا مما أدى ة وكلد ولاملتعلقة اب الشرعيَّةاألحكام  تطبيقوهذا مما أدى إىل وجود فروق جوهرية يف 
 إىل وجود فرق يف الشروط والواجبات.

( 2)يةالد ولاقيات كما أقرهتا املواثيق واالتف  السياسيَّةمل حقوقها مبنح األقليات الدينية أو العرقية كا  

دون، فمثالً القول ل ما يريال يعين ابلضرورة قدرهتم يف احلصول على ك السياسيَّةكحق تكوين األحزاب 
، ال يعين أبن ةدميقراطي  الة اليوم يف األنظمة الد ولمن يتوىل منصب رئيس  شرتاط اإلسالم يفابعدم 

                                                           
، والقاضي أبو 59، ص(م2000 -هـ1421بريوت: دار الكتب العلمية، )، األحكام السلطانية( املاوردي من الشافعية، 1)

 .32، ص(م2000 -هـ1421بريوت: دار الكتب العلمية، )، األحكام السلطانيةيعلى من احلنابلة، 
، موقع األمم املتحدة، املفوضية السامية حلقوق 2-21/1، املادة: 1948( انظر: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 2)

 (15/04/2015)اتريخ االطالع:  اإلنسان.
http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/docs/UNYearbook.pdf 
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يفتها، والعكس بوظ اإلسالميَّةلبية املسلمة ستنتخب مرشح األقلية غري املسلمة إذا قامت األحزاب األغ
متاماً ملا تفرض الدساتري إسالم املرشح ملنصب رئيس اجلمهورية  فإن ذلك يؤدي إىل نتائج غري مرجوة 

 لد ولتنجد ابستتمثل يف عدم حصول تلك األقلية على كامل حقوقها على أقل تقدير يف نظرهم، فت
املنظمات جتيش و  الد ولالكبرية واملنظمات احلقوقية  لتخلصها من االستبداد الواقع عليها، وجند تلك 

بعد استفتاء  اجيوشها للدفاع عن تلك األقلية، وهذا ما حصل لدولة السودان فأدى إىل انفصال جنوهب
ودان جزًء مهمًا ال ميكن تعويضه م، وخسر بذلك دولة الس2011تقرير املصري يف التاسع من يوليو 

 حبال.
ويف حال مل تقدر تلك األقلية على االنفصال تبقى مثابة القنبلة املوقوتة اليت ميكن أن تتفجر يف أي 

أراضيها   ةمة وسالالد ولوقت الحق، وأن تكون مبثابة الطعمة اليت ميكن أن ينال هبا العدو من وحدة 
على  ة فتشكل جبهة داخلية تسعى إىل السيطرةالد ولزاز أركان وذلك ابستخدام تلك األقلية يف ابت

مقاليد البالد واالنتقام، وما الوضع العراقي عنا ببعيد، فقد ساعد الظلم البعثي احملسوب على سنة العراق 
ابابت األمريكية  ، وجاءت تلك األقلية على ظهر الد2003يف االحتالل األمريكي على العراق عام 

البلد بعد أن أابد كل مقدراهتا إىل تلك األيدي اخلائنة وبقيت العراق إىل اليوم يف احلال  ليسلم احملتل
 الذي نراه عليها ال يستتب فيها األمن وال األمان، ويقتل الناس على اهلوية أحياانً. 

وابإلضـافة إىل ذلك جند أبن الشـعوب هي اليت قاتلت لتحرير البالد من االسـتعمار، مل تقتصـر 
فيهم  نتمع الواحد مبصــــــــحاب داينة دون أخرى، فقد شــــــــارك يف تلك احلروب مجيع أطياف اجملعلى أ

نة ندي( والدينية )مســـلم وغري املســـلم( واملذهبية )ســـهرقية )عرب وكرد، مالالوي وصـــيين و األقليات الع
حق للبعض دون البعض اآلخر، يتجاىف مع قيمة العدالة، ورغم ذلك البد من وجود  فمنحوشــــــــــــــيعة( 

انون ينظم حقوق املواطنة لكن ليكن ذلك ابلعدل ال الظلم، فالباحث ال يرى الفرق بني غري املســــــلم ق
ة، واألسـس اليت قامت عليها وميثل اإلسـالم عمودها الفقري وبني املسـلم يف الد ولالذي يؤمن أبهداف 

لق اقة بينه وبني اخلالالفرد تعرب عن ع اممارســة احلق الســياســي بكل أشــكاله، وأن العقيدة اليت يتمتع هب
ق فيها، وال حناســـــب الناس على ما أضـــــمروه يف قلوهبم، وهذا يتوافق مع روح الشـــــريعة لوال تدخ ل للخ

من وجوه منهــا مــا أقرتــه الفقهــاء أن اخلروج على احلــاكم ال يكون إال بكفر بواح وأن أعمــال القلــب 
وال وصــــــــااي ألحد على أحد، فنحن   صــــــــلحةمردها إىل هللا، وأن العمل الســــــــياســــــــي عمل مبين على امل
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فنتفق يف احملكم وخنتلف يف  ( 2)وال مانع من االختالف يف الفروع، (1)نلتزم ابألصـــــــــــول، مســـــــــــلمني ك
املتشـــــابه، وهذا التقســـــيم الذي اعتمده األصـــــوليون، قال اإلمام اجلويين يف االجتهاد: "إن ما جيري فيه  

فاألوىل ال اجتهاد فيها وأما  ( 3)املســـــائل االجتهادية"، كالم العلماء ينقســـــم إىل املســـــائل القطعية وإىل
بني ما الثانية فيقع فيها االختالف، كما ينبغي التفريق بني تراثنا التارخيي العليل وبني فقهنا الســياســي و 

جيب أن يكون، حيث أصــــــبحت العالقة بني حمنتنا الراهنة وبني االســــــتبداد الســــــياســــــي عالقة وجودية 
 (4)واألصل خالف ذلك.

إذاً األمر حباجة إىل توصيف واقع ال جمرد تنزيل أحكام، وهكذا ميكن االنتهاء إىل إثبات لغري 
املسلم احلق السياسي كما للمسلم طاملا جتمعهم عقد املواطنة، مع التمييز بني املواطنة اخلاصة وبني 

اإلسالمي، واألحكام  يف الفقه يَّةالسياس التعدديَّة، ومن هنا انتقل الباحث إىل احلديث عن عام ةاملواطنة ال
 بني اجلماعات املختلفة يف الفصل التايل. السياسيَّةالفقهية يف تعدد الرؤى 

إجاابت املشاركني على السؤال اخلاص ابحلق  كانت  وحسب االستبيان الذي قام به الباحث  
مي إليها ة اليت ينتلد ولومدى تقبلهم مبشاركة غري املسلم يف صناعة القرار السياسي اخلاص اب السياسي  

ومدى تقبلهم فكرة املساواة بني املسلم وغريه يف ممارسة احلق السياسي طاملا جيمعهم يف ذلك عقد 
 النتيجة كما يلي: كانت  املواطنة، و 

ة وال لد ولايرى معظم املشاركني أبن احلق السياسي حق يكفله عقد املواطنة جلميع املواطنني يف 
نسبة مشاركة املتخصصني يف اجملال  كانت    %88.8م وغري املسلم وذلك بنسبة فرق يف ذلك بني مسل

 %20.3والدكرتاه بنسبة  %37.4من حاملي الشهادات العليا املاجستري بنسبة  %51.6الشرعي 

                                                           
ألة حيرم اخلالف فيها مع استقرار الشرع، ويكون معتقد خالفه جاهاًل، فهي من األصول سواء استندت إىل ( وهي"كل مس1)

، حتقيق: عبد الفقه كتاب التلخيص يف أصولالعقليات، أو مل تستند إليها". جلويين، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد، 
 .3/333: دار البشائر اإلسالمية، هللا جومل النبايل وبشري أمحد العمري، ط، بريوت

( وهي"كل حكم يف أفعال املكلفني مل يقم عليه داللة  عقل وال ورد  يف حكمه املختـ ل ف فيه داللة  مسعية قاطعة" اجلويين، عبد 2)
ـ، (هـ1408ة، بريوت: دارة العلوم الثقافي)، 1، حتقيق: عبد احلميد أبو زنيد، طاالجتهادامللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد، 

 .27ص
 .23، ص(هـ1408بريوت: دارة العلوم الثقافية، )، االجتهاد( اجلويين، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد، 3)
 .26-25ص، طد.، اخلالفات السياسية بني الصحابة( انظر: الشنقيطي، حممد بن خمتار، 4)
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من من املشاركني  %5وهذه نسبة كبرية مقارنة بذوي التخصصات األخرى  ويف املقابل جند أبن نسبة 
أبن ذلك احلق ال ميارسه غري املسلم، فال حيق لغري املسلم املشاركة يف احلياة ون مجيع التخصصات ير 

ة الد ولاحل ومجيع مر  -صلى هللا عليه وسلم-كما مل يكن هلم ذلك احلق يف عهد النيب   السياسيَّة
 وذلك حسب الرسم البياين التايل:  اإلسالميَّة

 
  

5%

89%

6%

احلق السياسي

حق ميارسه املسلمون فقط

حق ميارسه اجلميع

ال أعلم
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 الفصل الثاين:
 فقه اإلسالمييف ال السياسيَّة التعدديَّة 

لقد اقتصت حكمة هللا سبحانه وتعاىل وجود االختالف بني اخللق، فبدى االختالف من طبيعة البشر، 
فقد خلق هللا سبحان وتعاىل اخللق خمتلفني وفضل بعضهم على بعض، فنجد اختالف طبائع البشر  

ت اإلشارة إىل أن فقه اقتض السياسيَّة التعدديَّةكما اختلف الناس يف طبيعة اخللق، ويف ظل حديثنا عن 
 تراثنا الفقهي وال ة يفالد ولالتعدد ال نكاد جند له أتصياًل مفصاًل يف املسائل املتعلقة ابلسياسة وإدارة 

يف اترخينا السياسي، وأما يف الفقه األكرب )العقيدة( فنجد أبن بعض العلماء تناولوا موضوع اجلماعات 
وع  هذا العصر يف حديثهم عن اجلماعات، فقد حبثوا يف املوضبصورة حمتلفة عما تناوله العلماء يف

ابعتبارها مجاعات خارجة عن الدين، مبعىن أهنم حتدثوا عن اجلماعات يف سياق خمتلف متاًما حيث 
تناولوا مصطلح اجلماعات مبفهومه العقدي، وهذا سبب خلط كبري لدى البعض  فتجدهم يعزون  تعدد 

نة أو العقيدة، وهكذا خيرجون اجلماعة مبفهومها السياسي من الدين، اجلماعات إىل اختالف الداي
: )إن أهل -صلى هللا عليه وسلم-ويعتربوهنا خروًجا من اإلسالم، ويستدلون بعدة أدلة منها قوله 
سبعني كلها يف النار على ثالث و  مَّةالكتاب تفرقوا يف دينهم على اثنتني وسبعني ملة، وتفرتق هذه األ

 ( 1)وهي اجلماعة(. إال واحدة

ففسروا معىن اجلماعة تفسريًا واحدًا دون االلتفات إىل أحاديث أخرى اليت وردت فيها لفظ 
اجلماعة كما سيتم بيانه إبذن هللا فيما أييت، واألمر كذلك حيصل مع لفظ احلزب، فلفظ احلزب ورد يف 

سياسي يف هذا آراء علماء االجتماع الالقرآن الكرمي مبفهوم سليب بعيداً عن املفهوم الذي استقرت عليه 
 العصر والذي سيبينه الباحث يف املبحث الثاين إن شاء هللا.

اسي على أو االختالف السي السياسيَّة التعدديَّةكما اقتضت احلال أن يتناول الباحث موضوع 
 ني:ميف أي جمتمع يف العامل املعاصر، فقسم تلك املنظمات إىل قس السياسيَّةأساس املنظمات 

                                                           
صححه األلباين،  .1/218، (م1990-هــ 1411دار الكتب بريوت: )، 1، طاملستدرك على الصحيحنياحلاكم، أخرجه ( 1)

 د.ط، )املكتب ،وزايداته الصغري اجلامع صحيحاألشقودري،  آدم، بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين، انصر حممد الرمحن عبد أبو
 .409 /1اإلسالمي(، 
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لنقاابت، ة، واجتماعي  وهي متثل اجملتمع املدين املنظم وفيها احلركات اال :مجاعات املصلحة .1
واجلمعيات، ومجاعات الضغظ، وهي مبجملها متارس دورين أساسيني املعارضة على سياسات 

مة نظبشكل عام، وهذه اجلماعات يف اجملتمعات امل السياسيَّةالسلطة القائمة، التأثري على احلياة 
 هي ما تسمى ابجملتمع املدين املنظم.

وهي التكتالت اليت حتمل معها برامج سياسية بغرض الوصول إىل احلكم  :السياسيَّةاألحزاب  .2
 لسياسيَّةالتنفيذ ذلك الربانمج، فبالتايل اهلدف الرئيسي لألحزاب هو التأثري املباشر على احلياة 

ا حيقق يف الدرجة األوىل عن تنظيم فئات اجملتمع مب سواء يف احلكم أو يف املعارضة، وهي املسؤولة
 وسري عملية االنتخاابت أو عملية اختيار السلطة التنفيذية. مَّةاملصلحة العليا لأل

ن و عليها القائم لاليت ينبغي أن يعو   القاعدة األساسية مَّةويف كال القسمني تبقى مجوع أفراد األ
 وسيلة من الوسائل وليست مقصودة بذاهتا، فالشعوب نظمةألا  فاألنظمةعلى العمل اإلسالمي وليست 

شأنه، وهذا من  بط، وال حيل ما ربطت أحد مهما عالمصدر السلطات وهي وحدها اليت تر هي 
 الشورى.و البيعة  وابت اليت أكد عليها الشرع مببدأالث

دة اليت يإن اجلماعات واهليئات مهما تعددت، يبقى اهلدف منها الوصول إىل السياسة الرش
تصلح شؤون الناس، فهي ختتلف ولكن ينبغي أن يكون ذلك االختالف اختالف متايز وتكامل يف 

، إلسالميَّةاك تشرتك تلك اجلماعات واهليئات يف املرجعية ئف ال اختالف تناحر وتباغض، وبذلالوظا
طالعات ئج استة حكم أخرى، فحسب نتاموبشكل عام فإن النظام التعددي هو املالئم مقارنة مع أنظ

يونيو  10 يف الدوحة يف يوم االثنني السياسيَّةاليت أعلنها املركز العريب لألحباث والدراسات  (1)الرأي
بلداً  14ه املركز يف م الذي نفذ2013-2012لعام  (2)م حسب استطالعات املؤش ر العريب  2013

مالئم ظام التعددي هو ن دميقراطي  الام مستجيباً يرى الرأي العام العريب أبن النظ 21211عربياً مبقابلة 
 %62-%50، يف الوقت الذي يرى %82مرتفعة جدًا وصل إىل  بليطبق يف بلداهنم وذلك بنس

                                                           
سائل السياسية ملاائل السياسية أو أن تتشكل ( ليس القصد من عرض نتائج هذه الدراسات التكيف هبا يف إعادة النظر يف املس1)

الرأي العام بغرض إجياد احللول املناسبة يف معاجلة املشاكل  علىمن منظورها الشرعي انطالقًا منها، وإمنا القصد منه الوقوف 
تمع ينتج لنا جمليف ا -مقصد شرعي كذلك -السياسية اليت تعاين منها بلداننا وهو مقصد شرعي، فرفع الوعي السياسي العام 

 تلك الشعوب.ممثلة ل جمتمعات واعية تساهم يف البناء بداًل من مسامهتها يف اهلدم، فالشعوب هي اليت حتكم وما األنظمة إال
 .أضخم مسح للرأي العام يف املنطقة العربية (2)
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 فقط، أو نظام قائم على اإلسالميَّةمن الرأي العام أن أنظمة مثل النظام السلطوي، أو نظام األحزاب 
 (1) ي أنظمة غري مالئمة للتطبيق يف بلداهنم.، أو نظام األحزاب الدينية، هاإلسالميَّةالشريعة 

 ألن تكون أنظمة حكم لبلداهنم  السياسيَّةاجتاهات الرأي العام حنو مدى مالءمة جمموعة من األنظمة 
 (م2012-2013)

 
تمع كمكون أساسي يف اجمل  اإلسالميَّةمن زاويتني، اجلماعات  التعدديَّةتناول الباحث موضوع وقد 

 ما يلي:في مباحث وذلك ةيف ثالث السياسيَّةب املدين، واألحزا

 .اإلسالمي الفقه يف اإلسالميَّة اجلماعات :األول املبحث

 .اإلسالمي الفقه يف السياسيَّة األحزاب :الثاين املبحث

 .السياسيَّة التعدديَّة يف العلماء آراء :الثالث املبحث

                                                           
 ة:السياسية يف الدوح ( انظر: ملخص نتائج استطالع املؤشر العريب على موقع املركز العريب لألحباث والدراسات1)

http://en.calameo.com/books/001231435800e09bf48cf 
 

http://en.calameo.com/books/001231435800e09bf48cf
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 يف الفقه اإلسالمي اإلسالميَّةاملبحث األول: اجلماعات 

عة البشر وجود مجاعات يف ظل اختالف طبيعة نظر كل مجاعة إىل السبل املثلى يف يقد اقتضت طبل
حتقيق الرخاء الذي تصبو إليه كل جمتمع بشري، وذلك ألن استحواذ مجاعة معينة على مقدرات الوطن 

ة اإلنسانية بوالسعي مبفردها إىل محل مجيع الناس على ما تراه اجلماعة أمر مستحيل كما أظهرت التجر 
ذلك طيلة العصور، فأصبح االعرتاف بوجود االختالف أمرا ضرورايً فوجب العلم أبن االختالف هو 

هو مبثابة  ء تباين وجهات النظرمصدر ثراء العامل بعكس ما قد يظنه البعض، وأن وجود اجلماعة يف ضو 
 املذاهب املختلفة يف تراثنا اإلسالمي.

عينة ليس مقصوداً بذاته، وإمنا القصد من وجود اجلماعة قد يتمثل كما أن االنتماء إىل مجاعة م
ال ميكنه احلصول  ةالد ولالعدل، فالفرد يف ظل  إقامةيف السعي إىل حتقيق ضرورة من ضرورايت احلياة ك

على حقوقه الشخصية مبفرده، فكان انتماؤه إىل اجلماعة الكفيل الوحيد لضمان حصوله على تلك 
لعدل ال يقوم يف اجملتمع إال بعمل مجاعي وجب ابلضرورة وجود مجاعات تسعى كل احلقوق، فطاملا ا

 مجاعة إىل حتقيق اهلدف وفق رؤى قد تبدو متبابنة.

 املطلب األول: مفهوم اجلماعة 

ت م ع ، وهو  عت ه ، فاج  ، ي قال مج  ه  من بعض  ، وهو ضم  الشيء ، بتقريب  بعض  اجل  م اع ة: مأخوذة  من اجلمع 
. يقال: مجع املتفرق مجعاً أي ضم بعضه إ ىل  بعض.ضد ا  لتف ر ق، وضد الفر ق 

واجل  م اع ة: ال عد د ال كثري من النَّاس و الشَّجر والنبات، وهي تعين ط ائ ف ة من النَّاس جيمعها غ ر ض 
د.  (1)و اح 

 هومني:وية جندها على مففيها لفظ اجلماعة يف السنة النب ومبراجعة األحاديث اليت وردت

  

                                                           
 .1/135، ابب اجليم، املعجم الوسيط( إبراهيم مصطفى وآخرون، 1)
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 مفهوم اعتقادي -أوال  

: "ال حيل دم امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا، إال -صلى هللا عليه وسلم-قوله 
 (1) إبحدى ثالث: الثيب الزاين، والنفس ابلنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعة".

قال  صول الثابتة للدين، وقدالذين جتمهم األ املسلمنيأي املقصود ابجلماعة هنا هي مجاعة 
منا فراقهم ، وإاملسلمنيبذلك غري واحد من الفقهاء، قال ابن دقيق العيد: املراد ابجلماعة هي مجاعة 

وذهب اإلمام الشوكاين كذلك إىل أن املراد ابجلماعة هنا ( 2)ابلردة عن الدين وهو سبب إلابحة الدم.
 (3)لكفر ال ابلبغي واالبتداع وحنومها.مفارقة مجاعة اإلسالم، وال يكون ذلك إال اب

 مفهوم سياسي -اثنيا  

 جلماعةا: "من رأى من أمريه شيًئا فكرهه فليصرب فإنه ليس أحد يفارق -صلى هللا عليه وسلم-قوله 
 (4).ا فيموت إال مات ميتًة جاهليًة"شربً 

أى شيًئا "من ر إن املقصود ابجلماعة هنا غري األول، فقد قال ابن بطال يف شرحه للبخاري : 
يكرهه من الظلم واجلور، فليصرب، وأما من رأى شيًئا من معارضة هللا ببدعة أو قلب شريعة، فليخرج 

                                                           
ابب  ، حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، كتاب اجلمعة،ريصحيح البخا، هللا عبد أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (1)

 .6878 ، احلديث:9/5، (هـ1422دار طوق النجاة،)، 1من انتظر حىت تدفن، ط
ني ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب القسامة واحملاربصحيح مسلم، القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم النيسابوري،

 .1676، احلديث: 3/1302باح به دم املسلم، ط، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، والقصاص والدايت، ابب ما ي
بريوت: )، 1، حتقيق مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس، طإحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام( ابن دقيق العيد، 2)

 .1/425، (م2005 -هـ 1426مؤسسة الرسالة، 
مصر: دار احلديث، )، 1، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، طنيل األوطار، ( الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا3)

 .7/11، (م1993-هـ 1413
 ابب، ألحكاماحتقيق حممد زهري بن انصر الناصر، كتاب ، صحيح البخاريعبد هللا،  أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (4)

 . 7143، احلديث رقم : 9/62، (هـ1422جاة، دار طوق الن)، 1، طمعصية تكن مل ما لإلمام والطاعة السمع
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من تلك األرض ويهاجر منها، وإن أمكنه إمام عدل واتفق عليه مجهور الناس فال أبس خبلع األول، 
 (1)خلروج".فإن مل يكن معه إال قطعة من الناس أو ما يوجب الفرقة فال حيل له ا

ديث إشارة ، ويف احلمَّةهنا اإلمام يتحدث عن املفهوم السياسي للجماعة وهي األغلبية يف األ
إىل أن املقصود ليس اخلروج على اإلمام نفسه وإمنا املقصود هنا مجهور الناس  لذلك قيد حرمة اخلروج 

الذي  تماعي  جخ العقد اال، فجوز خروج األغلبية على احلاكم إذا ظهر منه ما يفساملسلمنيبشق صف 
 ، فهي اجلماعة اليت تعقد وهي اليت حتل.مَّةبينه وبني مجهور األ

وذهب اإلمام بدر الدين العيين يف عمدة القاري شرحه للبخاري إىل القول أبن املقصود مبيتة 
ماعة وهذا يدل على أن اخلروج من اجل (2)جاهلية أي حيث ال إمام هلم وال يراد به أن يكون كافرًا،

 مبجرد اخلروج ال يعد خروجاً من امللة ابملفهوم السياسي للجماعة. 

وهبذا نصل إىل معىن مشرتك للجماعة هو مالزمة احلق، سواء ابملفهوم األول الذي هو مالزمة 
العقيدة، أو ابلفهوم الثاين الذي هو مالزمة ما عليه مجهور الناس بشرط أن ال يكون ذلك جمتنبا 

عليه الكتاب أو السنة، قال اإلمام الاللكائي عن عمرو بن ميمون قال: قدم علينا  للصواب الذي شهد
ىت واريته يف فوقع حبه يف قليب فلزمته ح -صلى هللا عليه وسلم-معاذ بن جبل على عهد رسول هللا 

ها، تالرتاب ابلشام، مث لزمت أفقه الناس بعده: عبد هللا بن مسعود، فذكر يوما عند أتخري الصالة عن وق
فقال: صلوها يف بيوتكم، واجعلوا صالتكم معهم سبحة. قال عمرو بن ميمون: فقيل لعبد هللا بن 
مسعود: وكيف لنا ابجلماعة؟ فقال يل: اي عمرو بن ميمون، إن مجهور اجلماعة هي اليت تفارق اجلماعة  

 (3)إمنا اجلماعة ما وافق طاعة هللا وإن كنت وحدك.

                                                           
ر بن إبراهيم، ، حتقيق: أبو متيم ايسشرح صحيح البخارى البن بطال( ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك، 1)

 .8/215، (م2003-هـ 1423الرايض: مكتبة الرشد، )، 1ط
، بخاريعمدة القاري شرح صحيح الني الغيتاىب احلنفي، ( بدر الدين العيىن، حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حس2)

 .24/225، (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب)ط، د.
حتقيق: أمحد  ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة( الاللكائي، أبو القاسم هبة هللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي، 3)

 .1/121، (م2003هـ / 1423طيبة،  السعودية: دار)، 8بن سعد بن محدان الغامدي، ط
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 (1)الباحث هنا خيتلف عن املفهوم االعتقادي والسياسي الذي تناوله سلفاً،إن املفهوم الذي يقصد به 
فهو مفهوم قريب إىل املفهوم الذي تناوله علماء علم االجتماع رغم عدم اتفاقهم على تعريف واحد 
للجماعة فتعريفاهتم ختتلف ابختالف األسس اليت يقوم عليها وصف اجلماعة من منظور معني، فتعددت  

 إنفد البيئة اليت نشأت فيها اجلماعة واألهداف اليت تسعى اجلماعة إىل حتقيقها ومع ذلك كذلك بتعد
ما هو مشرتك بني مجاعة معينة كاألسرة مثال خيتلف بطبيعته عما هو مشرتك بني مجاعة أخرى ال 

يث حب جتمعهم عالقة أسرية كمواطين دولة معينة، فاألفراد يف اجلماعة األسرية ال تربطهم قانون معني
يف وبلغ  نصبه من التعليم لما يكون كل فرد من أفرادها قد انيقدر فرد منها أن خيضع اجلميع بعد 

ه من قبل لقانون خاص يتم االتفاق علي عاليت ختض السياسيَّةاجلماعة  فالعمر حًدا معيناً، وهذا خبال
 (2)أفراد اجلماعة، وتربط أفرادها عالقة تتسم اباللتزام.

: "إن اجملتمع هو منظومة مجاعات )إيالفات(، حيق فيها لكل زمرة إنشاء جتماعي  االيقول العامل 
متحدها دون أن يتضرر اجملتمع نفسه، ويتعَّرض ملخاطر االنقسام إىل مت حدات فرعية، دينية، طائفية، 

 (3)اثنية، اقتصادية، سياسية اخل".

كثر ي، يسعى لتحقيق هدف أو أفانطالقًا مما سبق ميكن القول أبن اجلماعة: تكوين جمتمع
 .ث. وهذا هو املعىن الذي اختاره الباحمَّةلأل

مهما تعددت أشكاهلا وتعددت، ال خترج من امللة طاملا التزمت أبصول  اإلسالميَّةفاجلماعات 
الشريعة وهذا ابتفاق مجيع العلماء، قال اإلمام الشافعي رمحه هللا: "اجلماعة ال تكون فيها غفلة عن 

 (4)تاب هللا، وال سنة وال قياس، وإمنا تكون الغفلة يف الفرقة".معىن ك

 مَّةرغم تعددها أمر واقع ال ميكن حبال أن يرتفع، وإن حال األ اإلسالميَّةإن وجود اجلماعات 
اجه حتدايت اليوم تو  مَّةاليوم يقتضي وجودها وتنوعها  الختالف وجهات نظر الناس، فاأل اإلسالميَّة

                                                           
، حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل، 1، طاالعتصام( انظر: كالم الشاطيب يف معىن اجلماعة واختالف أقوال العلماء يف ذلك يف 1)
 .774-2/770، (السعودية: دار ابن عفان)
 .40-37، ص(م1984ر احلداثة، بريوت: دا)، 1، طاملفاهيم األساسية يف علم االجتماع( انظر: خليل أمحد خليل، 2)
 .40، صاملرجع السابق( خليل أمحد خليل، 3)
 .1/450، حتقيق أمحد شاكر،ط، الرسالة( 4)
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داخلية أوخارجية، دينية أواجتماعية، وهذا بطبيعة احلال يؤدي إىل اختالف وجهات  نت  كاخمتلفة سواء  
النظر يف سبيل التصدي لتلك التحدايت  فتختلف وجهات النظر يف املواجهة والقيام بواجب اجلماعة 

ت، مجاعة أخرى وهذا يؤدي إىل اختالف املناهج أو الرؤى وترتيب األولواي تراهال فقد ترى مجاعة ما 
وقد تتفق يف بعض األحوال، فلكل منهج فوائده ومثراته اجملنية كما يثبت الواقع ذلك، ومادام األمر  

منهج على حساب  تسفيه مَّةكذلك فلترتك املناهج التغيريية تتضافر وتتكامل، وليس من مصلحة األ
 (1)منهج آخر.

سة دعوه االنفراد وترك جمالوهلذا شاهد من كالم اإلمام مالك يف رده على بعض العباد الذين 
 يف له حفت رجل فرب األرزاق، قسم كما  األعمال عباده بني قسم قد هللا الناس، فكان رد اإلمام: "إن

 له فتح رجل ورب لصالة،ا يف له يفتح ومل الصيام يف له فتح رجل ورب الصيام، يف له يفتح ومل الصالة
 خري على وكالان يه،ف أان مما أبفضل فيه أنت ما أظن ماو  قال مث أشياء فعدد كذا  يف له يفتح ومل كذا  يف
كان رد اإلمام دلياًل على أن اختالف طبائع الناس ورغباهتم شيء ال ميكن   (2)والسالم" هللا شاء إن

سم األعمال فضل بعضهم على بعض، فقفيما بينهم، ف هللا خلق البشر ومل يسو  القضاء عليه  ألن 
 فهام.قسمته يف األرزاق، وهكذا األ

 املطلب الثاين: وظيفة اجلماعة

ا إىل هوظائف أساسية تصب يف جممعداء الذي سبقت اإلشارة إليه آنفًا أبتقوم اجلماعة مبفهومها 
ا مخلصه تني أساسينيوظيف، ومن أهم الوظائف اليت تؤديها اجلماعة مَّةمصاحل يرجع نفعها إىل األ

 :الباحث فيما يلي

  

                                                           
م(، 2013-ه1434، )املنصورة: دار الكلمة، 1ط ،التعدديَّة التنظيمة للحركة اإلسالمية ما له وما عليهأمحد،  ،الريسوين( 1)

 .30-27ص
م(، 1988-هـ1408اإلسالمي،  الغرب ، )دار1طاملمهدات،  املقدماترشد،  بن أمحد بن دحمم الوليد أبو القرطيب،  (2)

1/52. 
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 من االفرتاق ةمَّ محاية وحدة األ -أوال  

من جانب العقيدة، واخلطر الذي تواجهه سواء من  مَّةإن اجلماعة أتخذ على عاتقها مسؤلية محاية األ
الداخل أم من اخلارج، فاجلماعات تقوم بوظيفة أساسية يف توعية اجلماهري ومحايتها من الغزوات اليت 

بداية القرن  ةاإلسالميَّ ة الد ولوذلك بزوال  املسلمنيبعد زوال آخر رمز لوحدة  مَّةيراد هبا متزيق جسد األ
نفسًيا  مَّةة العثمانية(، فتولت اجلماعات مهمة صد تلك اهلجمات الغربية إبعداد األالد ولالعشرين )

وسياسًيا وفكراًي للمقاومة، كما وجهت اجلماعة طاقاهتا يف القضية األساسية اليت تعد إعادة بناء ما 
 اسي.هدمته الغرب حمورها األس

ريرهم من ، وحتمَّةألفراد األ عام ةالربامج الدوعوية والتوعية ال دؤولة عن إعدافاجلماعة هي املس
وتالمحها، وهذا واضح يف عمل اجلماعات  مَّةروح اإلعجاب بكل ما يقدمه الغرب  ومحاية وحدة األ

  كي ال مَّةدمة األتشفيات خلاليت تقوم إبنشاء املؤسسات اخلريية والتعليمية واملراكز واملس اإلسالميَّة
ا يقدمونه من يف حتقيق أهدافها اليت أصبحت مب مَّةتنجح تلك الدعوات الغربية اليت تستميل أفراد األ

 تسهيالت.

ضله اعة لديها برانجمها الذي تفلتقوم بواجب الدعوة، وكل مج يف األساس اجلماعات تنشأ إن
ه ى، وهلذا العمل أساس من القرآن الكرمي حني قال سبحانلى غريه من الربامج اليت قد تراه مجاعة أخر ع

 (1).چڻ  ڻ  ۀ   ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ  وتعاىل:

معىن حرف اجلر )من( هنا للتبعيض، أي ولتكن منكم طائفة تقوم بواجب األمر ابملعروف 
نهي عن املنكر، الختلط األمر والنهي عن املنكر  وذلك ألن لو قام أحد بواجب األمر ابملعروف وال

بشكل عام، فإنه يسقط عنها اإلمث بقيام البعض  مَّةعلى اجلاهل، ومهما يكن فاألمر لو وجه إىل األ
والنهي عن املنكر، وقد رجح اإلمام القرطيب القول أبن من هنا  فك الواجب واجب األمر ابملعرو بذل

 ( 2)للتبعيض.

                                                           
 .104( سورة آل عمران، اآلية: 1)
هـ 1384القاهرة: دار الكتب املصرية، )، 2( انظر: القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ط2)
 .4/165، (م1964-
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اجب عرب املؤسسات اليت ترى أبهنا قادرة على القيام بو  مَّةدة األوهكذا تقوم اجلماعة بواجب محاية عقي
 يئاً.نال الغزوات الكفرية منها شابحلفاظ على عقيدهتا ومحايتها من أن ت مَّةاحلفاظ على وحدة األ

 من االفرتاق تماعمحاية اجمل -اثنيا  

اليت حتافظ  والروابط جتماعي  من االمحاية األفإن ، مَّةمحاية عقيدة األالوظيفة األوىل للجماعة  كانت  إذا  
االستقرار واألمان  ؤدي إىلي يف كل ما فعلى اجلماعة أن تعمل ،أتيت يف املرتبة الثانية مَّةوحدة األعلى 

بيل إىل اجملتمع مما يضمن هلا السوحدة حيافظ على عام اجتماعي إصالح ، وأن تسعى إىل اجملتمع يف
ذي يكفل إبذن هللا، فصالح اجملتمع هو السبيل الوحيد ال مَّةى األحتقيق أهدافها اليت تعود ابخلري عل

 النجاح ألي مشروع إسالمي.

ه إىل املدينة، جرتفور ه -صلى هللا عليه وسلم-وهذا البعد االجتماعي اعتىن به رسول هللا 
اجرين واألنصار،  هخاء بني املاجلديدة، فبدأ ابإل مَّةاجياد الروابط اليت جتمع أفراد األحيث أول ما بدأ به 

كما ركز يف كتابة الوثيقة على إبراز معامل اجملتمع اجلديد الذي ضم قبيليت األوس واخلزرج إىل بعضهما 
لك يف مجيع ذأكدت الوثيقة  وقد، إىل العامل اإلسالميَّةالنطالق الدعوة  االجتماعيةليشكلوا احلاضنة 

 بنودها.

 قامةإطوي على نفسها عن ابقي اجلماعات األخرى، فأال تن اإلسالميَّةوعليه فإن على اجلماعة 
تعدد ن مجسور التواصل بينها وبني اجلماعات األخرى بدوره أن خيفف التوتر الذي ينشأ غالبًا 

إىل ما يصرفها  ور وأال تنزلقعض البلدان  فينبغي أن تراعي اجلماعة تلك األميف ب اإلسالميَّةاجلماعات 
واجبها جتاه ب   فإن انطواء أية مجاعة على نفسها دون القياممَّةحل األدفها العام يف حتقيق مصاعن ه
 ، قد يؤدي هبا إىل الوقوع يف احملظور.اجملتمع

 املطلب الثالث: ضوابط تعدد اجلماعات يف الفقه اإلسالمي

إن حتديد ضوابط تعدد اجلماعات يف الفقه اإلسالمي يرتكز على نظرية الثابت واملتغري من منظومة 
وي املبين على يقه اإلسالمي، وذلك ابلتفريق بني العمل الديين املتوقف على الدليل وبني العمل الدنالف

املصلحة ما مل يرد دليل يلغي تلك املصلحة، فما حيسنه العقل اليوم قد ال حيسنه يف وقت الحق، 



54 
 

ط تعد من ضوابفاملصاحل تقدر حسب اختالف الزمان واملكان واألشخاص، وما أشار إليه الباحث هنا 
 وذلك فيما يلي: اإلسالميَّةدد اجلماعات عم املشرتك وما جيب توفره يف ظل تالقاس

 مَّةاألول: أال ختتلف مرجعية اجلماعة عن مرجعية األالضابط 

إن االنتماء إىل اجلماعة خيتلف اختالفًا كلًيا عن االنتماء إىل الطائفية على سبيل املثال، وذلك ألن 
زول ألن االنتماء الطائفي ال يزول بنفس ما ي، و مَّةينبغي أن تكون نفسها مرجعية األ مرجعية اجلماعة

ة ، ومن ابب أوىل أال يكون االنتماء إىل اجلماعة مبثاباإلسالميَّةبه االنتماء إىل أي مجاعة من اجلماعات 
 االنتماء إىل داينة من الدايانت األخرى وذلك الختالف املرجعية وطبيعة االنتماء.

فقد ينتمي الفرد إىل مجاعة معينة لتحقيق هدف معني مث يظهر له خالف ما اعتقده يف بداية 
رى للجماعة اليت كان ياألمر، فينسحب بذلك من اجلماعة وال يعد ذلك ارتداداً من الدين وال خيانة 

ادي اجلبايل محأقرب مثال على ذلك استقالة األمني العام السابق حلركة النهضة و  صواب االنتماء إليها،
م(  لعدة مربرات يراها العضو املؤسس للحركة أمهها 11/12/2014من احلركة هناية السنة املاضية )

الدفاع عن احلرايت يف ظل خماوف من عودة االستبداد بعد الثورة التونسية اليت أهنت حكومة ابن علي 
 من الدين، وال املسلمنيمجاعة رئيس تونس األسبق، ومع ذلك مل تعتربه حركة النهضة خارًجا ال من 

  فهي حرية شخصية محلته يوًما إىل االنتماء إىل احلركة وهي نفسها حتمله اليوم إىل إهناء االلتزام بعضويتها
 جيد أداء دوره يف ذلك خارج اجلماعة أفضل وأوىل من الوجود داخلها.

 حقق يف غريهاتالضابط الثاين: أن حتقق اجلماعة مصلحة ال ت

حث، فاجلماعة أو البا ا  فهي ال متثل اجلماعة اليت يقصدهمَّةة اليت تنشأ وال تقدم شيئًا لألفاجلماع
 بغي أن حتقق أهدافاً ال تتحقق يف العادة إىل ضمن نطاق العمل اجلماعي.ناحلزب ي

  



55 
 

 مَّةالضابط الثالث: أن حتقق اجلماعة واجبات شرعية لأل

ية الناس ية الدعوة، فتشكل اهليئات الدعوية اليت تقوم بتوعفاجلماعة اإلسالية حتمل على عاتقها مسؤول
أبمور دينهم، وذلك بشكل هيئات دعوية متتلك مرجعية واحدة ورؤية واحدة تعد قيادة اجلماعة مصدرها 

 الرئيس.

 بني اإلسالم وبني الفكر اإلسالميالضابط الرابع: التفريق 

مي  املمثل الشرعي إلرادة السماء، فالفكر اإلسالالفكر اإلسالمي الذي تتبناه مجاعة معينة ال يعترب
مثرة تفاعل العقل مع النص املنزل من هللا سبحانه وتعاىل ليس إال، وهذا يعرضه للتغيري والتعديل 

والتعطيل إن لزم األمر، ويف هذا الباب ليس لدينا ما هو مقدس حىت فقه الفقهاء، واجتهاداهتم ليست 
لى إذا أمر أمريًا ع -صلى هللا عليه وسلم-لتباحث.  كان رسول هللا وحياً  لذا هي آراء معرضة ل

جيش أو سرية أوصاه ومن معه بتقوى هللا ووقال له: "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم 
على حكم هللا، فال تنزهلم على حكم هللا ولكن أنزهلم على حكمك  فإنك ال تدري أتصيب حكم 

 ( 1)هللا فيهم أم ال".

دعي أحدهم منهم العصمة ال يف نفسه وال يف ذا ينبغي أن يكون العمل اإلسالمي، أال يوهك
، فيبقى عمل اجلماعة يف إطار االجتهادات الشخصية املعرضة لكل ما اجلماعة اليت ينتمي إليها

يتعرض لكل احملداثت من التغيري والتبديل والصواب واخلطأ، وهكذا تستطيع احلركة أو اجلماعة أن 
ىل جانبها ى إاليت تسع اإلسالميَّةوغري  اإلسالميَّةوعب فكرة وجود غريها من احلركات واجلماعات تست

 .مَّةاأل يف حتقيق مصاحل

 تزول اجلماعة بزوال دافع وجودها الضابط اخلامس: أن

ة أية مجاعة هبدف أو أكثر تسعى اجلماعة إىل حتقيقها وفق مقاصد الشريع إقامةمن الطبيعي أن ترتبط 
، كحماية الدعوة فاجلماعة اليت تقوم هبدف محاية الدعوة وهو ما حيقق مقصداً من مقاصد اإلسالميَّة

                                                           
هاد ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب اجلصحيح مسلمالقشريي،  احلسن أبو احلجاج بن مسلم النيسابوري، أخرجه (1)

ريب، بريوت: دار إحياء الرتاث الع)ط، د.والسري، ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث، ووصيته إايهم آبداب الغزو وغريها، 
 .1731، احلديث رقم: (3/1356
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جلماعة ا الدعوة تواجهها، مثل كانت  الشريعة وهو حفظ الدين، تزول تلك اجلماعة بزوال اخلطر الذي  
نشأ اجلماعات جيب أن تهتماماً إال مبا خيالف الدين  فهنا االيت تنشأ يف ظل حكومة علمانية ال تويل 

اليت حتمي اجملتمع من ضياع دينه بشىت السبل والوسائل إال أن تلك اجلماعة تزول بزوال اخلطر كأن 
 أتيت حكومة إسالمية تنصف الشعب وحتمي الدين من دون احلاجة إىل إنشاء اجلماعات وغريها.
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 يف الفقه اإلسالمي السياسيَّةاملبحث الثاين: األحزاب 

للدولة حمكمة ال حييد عنها إال جاحد، ومن ضمن تلك املبادئ  عام ةاء اإلسالم وأرسى مبادئ قد جل
، مَّةثوابت كلية ال يرد عليها نســخ وال تعطيل، ومجلة تلك الثوابت احلاكمية هلل، والشــورى، وســلطة األ

 اآلليات يف مَّةاأل وحدها املســــــــــــــؤولة عن تولية ورقابة وعزل من حيكمها، وقد ختتلف آراء أفراد مَّةفاأل
واجها وضـــــــمان ســـــــيادة الشـــــــريعة، مما قد حيمل البعض إىل القول أبن تلك مســـــــؤولية باملناســـــــبة للقيام 

مجاعية يتحملها فئة معينة من الناس )أهل احلل والعقد(، كما قد يرى البعض اآلخر أبهنا مســــــــــــــؤولية 
ديث أم مجاعات، ومن هنا تربز أمهية احلمجيعها أبدائها ســواء بشــكل أفراد  مَّةمجاعية جيب أن تقوم األ

أن موضوع  يف الفقه اإلسالمي إال السياسيَّةومدى مشروعية تكوين التكتالت  السياسيَّةعن األحزاب 
ــــــاء االجتماع السياسي حتداًي كبرياً مما يتطلب مزيداً  السياسيَّةاألحزاب  نفسه مازالت يشكل لدى علمـ

ورها  لعدة عوامل بعضها تتعلق ابألحزاب نفسها وهو ما ميكن أن من الدراسة مع تغري اجملتمعات وتط
ــــة  ــــك العوامــــل يف البنــــاء التنظيمي للحزب، واألطر الفكري ــــداخليــــة وتتمثــــل تل يســــــــــــــمى ابلعوامــــل ال

احلزب، وصــــــــــــــواًل إىل األهــداف والربامج اليت يتميز هبــا ذلــك احلزب، ويف  اواأليــديوجيــات اليت يتبنــاهــ
ة وصـــواًل إىل لد ولفيها احلزب، وعالقتها اب ئاخلارجية أمهها البيئة اليت ينشـــ ملاجلانب اآلخر هناك العوا

 احث مبا يلي:البيست حماًل للتفصيل يف ذلك اكتفى عالقتها ابألحزاب األخرى، ومبا أن الدراسة ل

 املطلب األول: مفهوم احلزب

، ابلكسر يف أصل اللغة ويراد به الو ر د ، والطَّ  الح ، ومج  يطلق لفظ احل ز ب  .ائ ف ة ، والس   إن  (1)اع ة  النَّاس 
االصطالح ال خيتلف كثرياً من أصل االستخدام اللغوي، وإن استخدامه سبب يف استخدام لفظ احلزب 

إشكااًل لدى البعض بسبب أن املصطلح نشأ يف الغرب نتيجة الصراع الذي دار بني الشعوب الغربية 
ادي، ك املستبدين، ولو مسي احلزب ابسم آخر لزال اللبس ابعتقوبني سلطة الكنيسة وبني سلطة امللو 

والستقر األمر كما استقرت املذاهب الفقهية وهي األخرى ال تعدو كوهنا اجتهادات فقهية، وقد تلقتها 
لزمان والبيئة صني خيتلف ابختالف ازب الذي استقرت عليه آراء املتخصابلقبول، وإن مفهوم احل مَّةاأل

 ا احلزب، وهذا ما سنراه يف التعريفات التالية:اليت نشأ فيه
                                                           

، 8رسالة، طحتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الالقاموس احمليط، دى، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب، ( الفريوزآاب1)
 .1/73، (م2005-هـ1426بريوت: مؤسسة الرسالة، )
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 سيااحلزب السي

 ف احلزب يف االصطالح بعدة تعريفات منها ما يلي:لقد عر  

براجمها من أجل جذب العمالء واألعضاء اجلدد  تسوق وتبيـع "مؤسسـة يف السوق السياسي .1
 (1)ابستمرار".

 (2)"اجتماع رجال يعتنقون العقيدة السياسة نفسها". .2

 (3)ة  للفوز ابحلكم".دميقراطي  الائفة متحدة من الناس، تعمل مبختلف الوسائل "ط .3

وهكذا جند تعاريف متباينة للحزب جتتمع وتتباين حسب الغرض من التعريف، جند التعريف 
زب وكأنه يف جامعة مينيسوات، يعرف احل السياسيَّةاألول لفرانـك سـوروف، وهو أستاذ فخري يف العلوم 

ضائع بال جاهتا يف سوق تغزوه جمموعة منية تسعى دوماً إىل جذب الزابئن للقدوم إىل منتمؤسسة جتار 
املختلفة، وهذا التعريف غري مانع  فليس كل من يسعى إىل مجع الناس من حوله يسمى حزابً. وتعريف 

ع أفرادها اليت جيتم ةالد ولموريس ديفرجيه كذلك تعريف غري مانع فهو يشمل احلزب واجلماعة والطائفة و 
على قومية واحدة، وأما تعريف الدكتور صالح الصاوي فهو تعريف مانع لكنه غري جامع  فليس مجيع 
األحزاب السياسة تسعى إىل الفوز ابحلكم، فهناك أحزاب تنشأ مثاًل ملعارضة حكم قائم وليس من 

 ضمن برانجمه الوصول إىل سدة احلكم.

  

                                                           
(1)   DÉFINITION DES PARTIS: 
http://www.lemondepolitique.fr/cours/partis/definition.html   

، (م2011اهليئة العام ة لقصور الثقافة، )ط، ترمجة على مقلد وعبد احملسن سعد،  األحزاب السياسية،( موريس ديفرجيه، 2)
 .2ص

 .3ص، (دار اإلعالم الدويل)ط، د.، التعدديَّة السياسية يف الدولة اإلسالمية( صالح الصاوي، 3)

http://www.lemondepolitique.fr/cours/partis/definition.html
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 وندجامع مانع للحزب السياسي حسب العصر القائم  يرى الباحث ضرورة إجياد مفهوم  وعليه
العتماد على كل ما يرد إلينا من تعريفات من الغرب أو الشرق  فاملفهوم الذي يتوافق مع روح السياسة ا

 ميكن أن نلخصه فيما يلي: الشرعيَّة

 ه. مي إليها أفراداليت ينت مَّةاحلزب: تكوين جمتمعي، يسعى إىل حتقيق هدف سياسي معني لأل

فاحلزب ينبغي أن يتشكل من أفراد جمتمع مدين معني، ووضوح اهلدف شرط العتباره حزابً 
ن ذلك اهلدف ، وأن يكو اإلسالميَّةسياسياً، فينبغي حتديد اهلدف ويتم عرضه على مقاصد الشريعة 

ية ال ميكن جاليت ينتمي إليها أفراد ذلك احلزب، فاحلزب الذي حيقق أهدافاً لصاحل جهة خار  مَّةخيدم األ
ربر ، فالطائفة ال تسمى حزابً، وإذا كان كذلك فإن مالشرعيَّةاملوافقة على تكوينه من ابب السياسة 

 .الشرعيَّةيزول بزوال اهلدف من تكوينه من منظور السياسة  السياسيَّةوجود األحزاب 

ر نظو لحزب مبل السياسيَّةهذا التعريف حسب الباحث ينضبط أبهداف تكوين األحزاب 
أن تزول  ها مرتبط ابهلدف من إنشائها  فينبغي للحزبئ، فتكوين األحزاب ومربر بقاالشرعيَّةالسياسة 

دة، هدفنا واحدة جتمعنا عقيدة واح أمَّةبزوال سبب وجوده  فهو يرتبط ابهلدف وجوداً وعدماً  فأمتنا 
 واحد نسعى مجيعاً إىل حتقيقه.

لسياسي وفق قواعد ا ها يف العمل، يعمل على تطبيقيَّةاإلسالمويتميز احلزب اإلسالمي مبرجعيته 
رب أفضل األنظمة الذي يعت دميقراطي  الساسي يف النظام األاملكون  السياسيَّةة، وتعد األحزاب دميقراطي  ال

 14واليت أجريت يف  2014احلكمية يف وقتنا احلاضر حسب نتائج استطالعات املؤش ر العريب  لعام 
ل حلل ة هو النظام األمثدميقراطي  المستجيباً، يرى الرأي العام العريب أبن  26618ة بلدًا عربيًا مبقابل

كما أن فريق اجمليزين  (1)ا يرفضوهن %17مقابل  %73يف بالدهم، وذلك بنسبة  السياسيَّةاملشاكل 
بدأ الشورى، يق مة أبن ليست وحدها الطريق إىل حتقدميقراطي  الاليت تقوم عليها  السياسيَّة التعدديَّةيرى 

 .هي أرشد تطبيقات مبدأ الشورى يف عملية انتقال السلطة يف واقعنا املعاصر التعدديَّةوإمنا يرون أبن 

                                                           
اتريخ االطالع ) ( انظر: ملخص نتائج استطالع املؤشر العريب على موقع املركز العريب لألحباث والدراسات السياسية يف الدوحة:1)

25/02/2015) 
bd94fa8c9bd2-83fe-4836-8060-tent/b69a2b80http://www.dohainstitute.org/con 

http://www.dohainstitute.org/content/b69a2b80-8060-4836-83fe-bd94fa8c9bd2
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رغم املشاكل اليت فيه، هو أفضل من غريه من األنظمة، ومعارضوها يف استطالع املؤش ر  دميقراطي  المؤي دو مقولة "إن النظام 
م.2011و عام  2013-2012يف  مقارنة نتائج املؤشر 2014العريب    

 
 لتعدديَّةؤال ابيف اإلجابة على الس يرى معظم املشاركنيوحسب النتائج اليت توصل إليها الباحث 

لعام فكرة ومدى تقبل الرأي ا اإلسالميَّةأم غري  اإلسالميَّةاملتمثلة يف األحزاب سواء منها  السياسيَّة
هي هل بني غريها و  اإلسالميَّة السياسيَّةاجلماعات أو األحزاب  وتقييم املشاركني العالقة بني التعدديَّة
النتيجة  انت  كأم هي عالقة يرجع امتدادها إىل اخلالف العقدي، و ة مبنية على أسس املواطنة سلمي  عالقة 

نة  وغريها عالقة أساسها املواط اإلسالميَّةني يعتقدون أن العالقة بني األحزاب من املشارك 74.6%
نظام احلزب  يف بالدهم وأن السياسيَّةميثل احلل األنسب حلل املشاكل  السياسيَّة التعدديَّة ذلك ألن

يرون أبهنا  %37.1 الشرعيَّةنسبة ذوي التخصصات  كانت  الواحد مل يعد النظام األمثل برأي هؤالء،  
من املشاركني  %16.6 بينما يرىمع غريها عالقة مبنية على أسس املواطنة   اإلسالميَّةعالقة األحزاب 
سبة الشرعيني  ن كانت    عالقة مبنية على أسس عقدية، غريهاوبني  اإلسالميَّةاألحزاب  أبن العالقة بني

 ذا االجتاه  يرى أصحاب هاإلسالميَّةوهذه نتيجة طبيعية الختالف املناهج الفرق واملذاهب  10.7%
ة تتقارب مع النسبهذه ، و عاجاًل أم آجالً  حالة مرضية ينبغي التخلص منها السياسيَّة التعدديَّة أبن

وأن احلل هو الرجوع فقط يرى أبن النظام التعددي نظام غري مالئم  %8املؤش ر العريب  حيث نتائج 
ومع ذلك تظل نسبة ضئيلة إذا ما قارانها من نسبة الشرعيني الذين يعتقدون   إىل نظام احلزب الواحد

 اطنة، ذلك الصور التالية:مبنية على أسس املو أبن تلك العالقة 
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 الصورة األوىل: 
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 الصورة الثانية: 

 
 بناء حق تكوين األحزاب ومشاركتها يف يؤمنون أبن املشاركنيغالبية ، ميكن القول أبن وعليه

 األساسي ناملكو  يعد السياسي احلزبمنه مسلم وال غريه من املواطنني  ف البلد حق مكفول ال حيرم
 :مههاأ على عدة عناصر ضرورية ملتيش أن، وإن هذا احلزب ينبغي دميقراطي  ال التعددي للنظام

 العمل اجلماعي املنظم. العنصر األول:

بشخص، إذ اهلدف من وجود اجلماعة القدرة على حتقيق ما ال يقدر الفرد على  فال يتخيل حزب
الحم، يقوم احلزب ينة وتتحتقيقه، فآراء الناس ختتلف بطبيعة احلال، وعندما تتطابق أفكار فئة مع

 بتنظيمها ومتثيلها، ومجعها حتت مسمى واحد هو احلزب. 

 وجود هدف سياسي واضح. العنصر الثاين:
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يعد وجود هدف سياسي واضح الركيزة األوىل لقيام احلزب، بغض النظر عن نوع ذلك اهلدف، فقد 
ه الوصول إىل ، وقد يكون اهلدف منيكون اهلدف من تكوين احلزب حتقيق مبدأ العدالة يف اجملتمع مثالً 

، كلها أهداف سياسية مشروعة طاملا التزم أصحاب احلزب فاسدة السلطة أو إسقاط سلطة قائمة
 ة.الد ولاجلديد ابلقوانني املنظمة لعمل األحزاب يف 

 .الشرعيَّةالسعي إىل حتقيق اهلدف ابلوسائل  العنصر الثالث:

ة دميقراطي  ال، فلشرعيَّةان خالهلا إىل حتقيق هدفه تنحصر يف القنوات إن القناة السليمة اليت يصل احلزب م
د ر اليت يصل احلزب من خالهلا إىل حتقيق اهلدف الذي يسعى إليه، فبمج الشرعيَّةاليوم تعد القناة 

الوصول إىل اهلدف ينتهي دور احلزب إال أن تتعدد أهدافه. فاحلركات اليت تقوم ابلسيطرة على مقاليد 
 .السياسيَّةلذي متتاز هبا األحزاب ال تعترب أحزااًب متارس العمل السياسي ااحلكم 

 املطلب الثاين: وظيفة احلزب

إن اهلدف من ممارســـــة العمل الســـــياســـــي ابختصـــــار هو يف الوصـــــول إىل بناء احلكم الرشـــــيد )وليســـــت 
ة إىل الفرق بني ر اخلالفة الراشـــدة( وقبل اخلوض يف احلديث عن وظيفة احلزب الســـياســـي، ينبغي اإلشـــا

وظيفة احلزب كحزب وبني وظيفة التنظيمات األخرى كاهليئات الدعوية، وهو التمييز بني ما هو ديين 
وبني ما هو دنيوي، حيث ال ينبغي اخللط بني األمور الدينية املتعلقة ابآلخرة )ال اجتهاد فيها( وبني 

ل عنه، د(، وهذا أتصــــــــيل مهم ال ينبعي التغافاالجتها بعضــــــــها نوية املتعلقة بدنيا الناس )مرداألمور الد
وجند هذا التأصــــــيل عند اإلمام القرايف عندما يفرق بني تصــــــرفه صــــــلى هللا تعاىل عليه وســــــلم ابلقضــــــاء 

صـــلى -قال يف اإلحكام: "وأما تصـــرفه  (1)،إلمامةوابلفتوى وبني تصـــرفه صـــلى هللا تعاىل عليه وســـلم اب
ائد على النبوة والرســـالة والفتيا والقضـــاء  ألن اإلمام هو الذي فهو وصـــف ز  إلمامةاب -هللا عليه وســـلم

يف اخلالئق، وضـــــبط معاقد املصـــــاحل، ودرء املفاســـــد، وقمع اجلناة، وقتل  عام ةفوضـــــت إليه الســـــياســـــة ال
  (2) الطغاة، وتوطني العباد يف البالد، إىل غري ذلك مما هو من هذا اجلنس."

                                                           
 .206، ص(عامل الكتب)ط، د.، أنوار الربوق يف أنواء الفروقانظر: القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن،  (1)
بشائر اإلسالمية، دار ال)، 2، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، طاإلحكامالقرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن،  (2)

 .105، ص(م1995-ه1416
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، وقد بوب ستند على الدليل وبني املصلحة اليت أساسها االجتهادفهناك فرق بني الفتية اليت جيب أن ت
 -وسلم صلى هللا عليه-اإلمام مسلم لذلك ابابً مساه "ابب وجوب امتثال ما قاله شرًعا، دون ما ذكره 

صـــــلى هللا -من معايش الدنيا، على ســـــبيل الرأي"، وذكر حديث أنس رضـــــي هللا تعاىل عنه )أن النيب 
ا )متر رديء(، فمر هبم مر بقو  -عليه وســــلم ي صــــً م يلقحون، فقال: لو مل تفعلوا لصــــلح، قال: فخرج شــــ 

  (1)ا، قال: أنتم أعلم أبمر دنياكم(.فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذ

وجاء شيخ اإلسالم ابن تيمية وأكد هذا التمييز، فقسم أفعال العباد إىل قسمني: عبادات 
 إليها يف دنياهم فقال: "استقراء أصول الشريعة أن العبادات اليتيصلح هبا دينهم، وعادات حيتاجون 

أوجبها هللا أو أابحها ال يثبت األمر هبا إال ابلشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس يف دنياهم مما 
 حيتاجون إليه، واألصل فيه عدم احلظر، فال حيظر منه إال ما حظره هللا ورسوله، وذلك  ألن األمر والنهي

مما شرع هللا تعاىل، والعبادة ال بد أن تكون مأمورا هبا، فما مل يثبت أنه مأمور كيف حيكم عليه أبنه 
 (2)عنه كيف حيكم عليه أنه حمظور؟!".عبادة؟ وما مل يثبت من العادات أنه منهي 

 تقدمي نقول أبن احلزب السياسي البد أن يتمايز عن اهليئة الدعوية من كل الوجوهلفبعد هذا ا
)املهام، اخلطاب، والربانمج( وال مانع أن يتفق معه يف املرجعية، فاحلزب اإلسالمي ال ختتلف مرجعيته 
عن مرجعية اهليئة الدعوية، وإن هذا التمايز هو متايز إجيايب وتكامل يف الوظائف. فعمل احلزب السياسي 

 هو من قبيل عادات، وال ينغي اخللط بينها وبني العبادات.

 تتمثل يف تنظيم اجلماهري وتوحيد صفوهها مبواجهة االنقسامات السياسيَّةحزاب فوظيفة األ
م ورؤيتهم ها اختالف طبائع الناس، وأهدافهأفرز -ويلها من انقسامات طبيعية املوجودة يف اجملتمع وحت
ي الرشيد الذ إىل احلكم مظمة، يصل الناس هبذا العمل املنظإىل انقسامات من -يف السعي إىل حتقيقها

ىل من ترى فيها إ الشرعيَّةهي اليت متنح  السياسيَّة مَّةيتمناه كل مسلم غيور على الدنيا والدين، فاأل
 ماعي  جتصالح قيادهتا، وهي وحدها من ميلك خيار نزعها منه حال أخل بشرط من شروط العقد اال

                                                           
فضائل، ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب الصحيح مسلم، القشريي احلسن أبو احلجاج بن النيسابوري، مسلمأخرجه  (1)

 .2363، احلديث رقم: 4/1836، (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب)ط، د.
، واعد النورانية الفقهيةالقبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم، ابن تيمة، تقي الدين أبو العباس أمحد بن ع( 2)

  .163، ص(هـ1422السعودية: دار ابن اجلوزي،)، 1حتقيق: أمحد بن حممد اخلليل، ط
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رر ذلك يف ق يومنا فتمن صدر اإلسالم إىل اإلسالميَّةالذي بينها وبينه، وقد تقرر ذلك يف الشريعة 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مادته الثالثة أنه ال حيق ألي مجاعة أو فرد أن متارس أي سلطة ال 

 .مَّةتصدر صراحة عن األ

 أمها:فرعية ساسية تنقسم إىل عدة وظائف مث إن تلك الوظيفة األ

 السياسيَّةأوال : التوعية 

احلزب  قوميتكوينه تسبقه عدة أمور أمهها أن اهلدف من  إن وصول أي حزب سياسي إىل حتقيق
املنتخبني يف اجملتمع  وجبب أن تلعب األحزاب دوراً مزدوجاً تتمثل يف أتهيل الناخبني، و  السياسيَّةابلتوعية 

معاً  فهي حلقة الوسط بني املنتخبني والناخبني  ومبا أنه ال يتصور أن تقوم أية عملية دميوقراطية دون 
أحزاب سياسية، يستحيل أن يتشكل الوعي السياسي عند املواطنني دون أن تقوم األحزاب بتلك  قيام

التوعية السياسة الوظيفة األوىل اليت ينبغي أن تؤديها األحزاب، وإن فشل أي  كانت  التوعية  ولذلك  
املواطنني بربانجمه  اعوإقن السياسيَّةحزب سياسي راجع يف الدرجة األوىل إىل إخفاقه يف القيام ابلتوعية 

 السياسي.

يف  لسياسيَّةاحتمل على عاتقها مسؤولية التوعية  اإلسالميَّةوهنا جيب اإلشارة إىل أن األحزاب 
مع، وهي املسؤولة عن نتائح عملها يف الدرجة األوىل، فبداًل من انشغاهلا ابجلدال القائم بني حرمة تاجمل

زاب العلمانية األح اإلسالميَّةوبني مشروعية مشاركة األحزاب وإابحة االخنراط يف العملية الدميوقرطية 
قوم بعملها  جيب أن ت -وهو جدال سقيم منفصل عن الواقع ال حيقق هلا أي مكسب- السياسيَّةاحلياة 

فصل ز وبني ما هو حمرم، وعليها أن تئكهيئات دعوية تبحث بني ما هو جا  كأحزاب سياسية ليست
 ما نيخلطاب الديين  وهذا جينبها ويالت يف املستقل أمهها عدم اخللط ببني اخلطاب السياسي وبني ا
 هو ديين وبني ما هو سياسي.

 رة التفرد واالستحواذ على السلطةاثنيا : القضاء على ظاه

)املعارضة( إىل جانب احلزب احلاكم ضرورة من ضرورات  السياسيَّةإن وجود أحزاب خارج املعادلة 
لذي ال يتفرد فيه فرد ابحلكم وال يكون ألحد حق االعرتاض، وإن املعارضة املنظمة انتظام احلكم الرشيد ا
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فاملعارضة تلعب  ( 1)الراهن، املسلمني، تتجاوز كوهنا مصلحة يقتضيها صالح حال سياسيةتعد ضرورة 
لنيب ادوراً ال يستهان به فبها تتزن األمور وتستقيم  وقد لعبت املعارضة دوراً أساسيًا يف بعض مواقف 

 عليه صلى هللا-مع الصحابة  مثال ذلك الصلح الذي كان قد عزم النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
عقده مع بعض حلفاء قريش يف غزوة اخلندق، فبعد أن عرض املوضوع على األنصار، أبدى  -وسلم

مع  ملسلمنيامنح هؤالء املشركني ثلث مثار املدينة مقابل رجوعهم عن قتال  عدم رضامهاسيدا األنصار 
   (2)حليفتهم قريش، فتنازل النيب عند رغبة هؤالء األنصار فألغى مسودة املعاهدة مباشرة.

 مَّةاثلثا : محاية األ

فاحلزب يقوم  ،مَّةيف مواجهة اهلجمات اليت يراد هبا متزيق جسد األ مَّةيعد احلزب املمثل الشرعي لأل
 يلي: مها إىل مايبصد تلك اهلجمات وردها، وميكن تقس

هجمات داخلية: وهي اخلطر الذي أييت من الداخل سواء كان مصدره األشخاص أو اجلماعات،  -أ
ة الواحدة جند التكتالت اليت تعمل من أجلها، كما قد جند تكتالت أخرى حزبية أو الد ولففي 

للحزب  ة اليت ينتمون إليها، هنا ينبغيالد ولطائفية تسعى لتحقيق أهداف خارجية على حساب 
  .الشرعيَّةن يقوم بفضح تلك املؤامرات والدفاع عن البلد بشىت الطرق والوسائل أ

على سبيل املثال األحزاب اليت تقوم على أساس طائفي كاألحزاب الشيعية فهي أحزاب يف 
خدمة مشروع خارجي يضر ابملصلحة الوطنية، وعلى سبيل املثال حزب "جوا" يف جزر القمر، حزب 

القمري السابق أمحد عبد هللا ساميب والذي يتهمه معارضوه ابعتناق املذهب  سياسي يرأسه الرئيس
الشيعي  حيث مل يؤل جهداً يف العمل على فتح األبواب أمام املنظمات اإليرانية اليت تعمل على نشر 

فة إىل االشيعة يف البالد مثل مركز اإلمداد للخميين، ومركز التبيان، ومجعية اهلالل األمحر اإليراين، ابإلض
 العديد من املنح الدراسية اليت متت منحها إىل الطالب القمريني للدراسة يف اجلامعات واملعاهد

                                                           
 . 90، ص(م1985سلسلة عامل املعرفة، الكويت )، اإلسالم وحقوق اإلنسانحممد عمارة،  انظر:( 1)
حتقيق: مصطفى  )البداية والنهاية البن كثري(، السرية النبوية، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي، ابن كثري انظر:( 2)

 .3/201، (م1976-هـ 1395بريوت: دار املعرفة، )عبد الواحد، ط، 
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اإليرانية،)1( فانتماؤه الطائفي أكرب من انتمائه للوطن  فوظيفة األحزاب السياسيَّة الوقوف ضد هذا 
احلزب اإلسالمي مل يشارك يف إال أن احلقيقة املرة هي أن  السياسيَّةاحلزب اخلطري يف وجه أطماعه 

وهو ما يعد عامالً مهًما على نفسه ألسباب داخلية، ه امسنقابسبب تلك االنتخاابت املفصلية، 
استغله حزب جوا للحصول على أكثر من ثلث مقاعد الربملان الوطين يف االنتخاابت اليت أجريت يف 
 22 من شهر فرباير املاضي.)2(

قمر القمري حزب حاكم جزيرة ال دميقراطي  التجمع ال محلخاطر ن ضعف الوعي العام لتلك املإ
الكربى للتحالف مع احلزب الشيعي ليشكلوا أغلبية يف الربملان الوطين القائم، وهذا التقصري تتحمله 

بشكل عام واحلزب اإلسالمي بشكل خاص، ولوال أن ذلك التحالف ابء ابلفشل  السياسيَّةالنخبة 
كانوا ينتمون إىل تيارات أخرى، لشكل ذلك خطراً كبريًا على احلياة بسبب انسحاب بعض أعضاء  

هناك، ميكن احلزب الشعي من مترير قوانني ختدم مصلحته الطائفية كما فعل رئيسه سابقاً   السياسيَّة
 (3)لتمرير قانون املواطنة االقتصادية يف فرتة رائسته كما نقلته اجلريدة احلكومية.

                                                           
 (2015-04-19)اتريخ االطالع:  ( اجلريدة احلكومية:1)

http://www.alwatwan.net/index.php/index.php?home=actu.php&title=-1605-1572-1578-
1605-1585-1589-1581-1601-1610-1604-1579-1604-1575-1579-1577-1571-1581-1586-
1575-1576-1605-1575-1610-1608-1578-1608-1575-1604-1578-1588-1585-1610-1593-
1610-1577-1608-1578-1605-1608-1610-1604-1575-1604-1605-1608-1575-1591-1606-
1577-1575-1604-1575-1602-1578-1589-1575-1583-1610-1577-1593-1604-1609-1591-
1575-1608-1604-1577-1575-1604-1605-1581-1575-1583-1579-1575-1578-
&actu_id=5616 

 (2015-04-19)اتريخ االطالع: ( اجلريدة احلكومية: 2)
http://www.alwatwan.net/index.php?home=actu.php&title=-1575-1606-1588-1602-1575-
1602-1575-1578-1608-1575-1607-1578-1586-1575-1586-1575-1578-1601-1610-1589-
1601-1608-1601-1575-1604-1605-1593-1575-1585-1590-1577-1578-1588-1603-1610-
1604-1575-1604-1604-1580-1575-1606-1575-1604-1605-1582-1578-1604-1601-1577-
1604-1604-1576-1585-1604-1605-1575-1606-1575-1604-1608-1591-1606-1610-1601-
1610-1579-1608-1576-1607-1575-1604-1580-1583-1610-1583-&actu_id=7735 

 (2015-04-19)اتريخ االطالع:  :( اجلريدة احلكومية3)
http://www.alwatwan.net/index.php/index.php?home=archives_detail.php&actu_id=379 

 
= 

http://www.alwatwan.net/index.php/index.php?home=actu.php&title=-1605-1572-1578-1605-1585-1589-1581-1601-1610-1604-1579-1604-1575-1579-1577-1571-1581-1586-1575-1576-1605-1575-1610-1608-1578-1608-1575-1604-1578-1588-1585-1610-1593-1610-1577-1608-1578-1605-1608-1610-1604-1575-1604-1605-1608-1575-1591-1606-1577-1575-1604-1575-1602-1578-1589-1575-1583-1610-1577-1593-1604-1609-1591-1575-1608-1604-1577-1575-1604-1605-1581-1575-1583-1579-1575-1578-&actu_id=5616
http://www.alwatwan.net/index.php/index.php?home=actu.php&title=-1605-1572-1578-1605-1585-1589-1581-1601-1610-1604-1579-1604-1575-1579-1577-1571-1581-1586-1575-1576-1605-1575-1610-1608-1578-1608-1575-1604-1578-1588-1585-1610-1593-1610-1577-1608-1578-1605-1608-1610-1604-1575-1604-1605-1608-1575-1591-1606-1577-1575-1604-1575-1602-1578-1589-1575-1583-1610-1577-1593-1604-1609-1591-1575-1608-1604-1577-1575-1604-1605-1581-1575-1583-1579-1575-1578-&actu_id=5616
http://www.alwatwan.net/index.php/index.php?home=actu.php&title=-1605-1572-1578-1605-1585-1589-1581-1601-1610-1604-1579-1604-1575-1579-1577-1571-1581-1586-1575-1576-1605-1575-1610-1608-1578-1608-1575-1604-1578-1588-1585-1610-1593-1610-1577-1608-1578-1605-1608-1610-1604-1575-1604-1605-1608-1575-1591-1606-1577-1575-1604-1575-1602-1578-1589-1575-1583-1610-1577-1593-1604-1609-1591-1575-1608-1604-1577-1575-1604-1605-1581-1575-1583-1579-1575-1578-&actu_id=5616
http://www.alwatwan.net/index.php/index.php?home=actu.php&title=-1605-1572-1578-1605-1585-1589-1581-1601-1610-1604-1579-1604-1575-1579-1577-1571-1581-1586-1575-1576-1605-1575-1610-1608-1578-1608-1575-1604-1578-1588-1585-1610-1593-1610-1577-1608-1578-1605-1608-1610-1604-1575-1604-1605-1608-1575-1591-1606-1577-1575-1604-1575-1602-1578-1589-1575-1583-1610-1577-1593-1604-1609-1591-1575-1608-1604-1577-1575-1604-1605-1581-1575-1583-1579-1575-1578-&actu_id=5616
http://www.alwatwan.net/index.php/index.php?home=actu.php&title=-1605-1572-1578-1605-1585-1589-1581-1601-1610-1604-1579-1604-1575-1579-1577-1571-1581-1586-1575-1576-1605-1575-1610-1608-1578-1608-1575-1604-1578-1588-1585-1610-1593-1610-1577-1608-1578-1605-1608-1610-1604-1575-1604-1605-1608-1575-1591-1606-1577-1575-1604-1575-1602-1578-1589-1575-1583-1610-1577-1593-1604-1609-1591-1575-1608-1604-1577-1575-1604-1605-1581-1575-1583-1579-1575-1578-&actu_id=5616
http://www.alwatwan.net/index.php/index.php?home=actu.php&title=-1605-1572-1578-1605-1585-1589-1581-1601-1610-1604-1579-1604-1575-1579-1577-1571-1581-1586-1575-1576-1605-1575-1610-1608-1578-1608-1575-1604-1578-1588-1585-1610-1593-1610-1577-1608-1578-1605-1608-1610-1604-1575-1604-1605-1608-1575-1591-1606-1577-1575-1604-1575-1602-1578-1589-1575-1583-1610-1577-1593-1604-1609-1591-1575-1608-1604-1577-1575-1604-1605-1581-1575-1583-1579-1575-1578-&actu_id=5616
http://www.alwatwan.net/index.php/index.php?home=actu.php&title=-1605-1572-1578-1605-1585-1589-1581-1601-1610-1604-1579-1604-1575-1579-1577-1571-1581-1586-1575-1576-1605-1575-1610-1608-1578-1608-1575-1604-1578-1588-1585-1610-1593-1610-1577-1608-1578-1605-1608-1610-1604-1575-1604-1605-1608-1575-1591-1606-1577-1575-1604-1575-1602-1578-1589-1575-1583-1610-1577-1593-1604-1609-1591-1575-1608-1604-1577-1575-1604-1605-1581-1575-1583-1579-1575-1578-&actu_id=5616
http://www.alwatwan.net/index.php?home=actu.php&title=-1575-1606-1588-1602-1575-1602-1575-1578-1608-1575-1607-1578-1586-1575-1586-1575-1578-1601-1610-1589-1601-1608-1601-1575-1604-1605-1593-1575-1585-1590-1577-1578-1588-1603-1610-1604-1575-1604-1604-1580-1575-1606-1575-1604-1605-1582-1578-1604-1601-1577-1604-1604-1576-1585-1604-1605-1575-1606-1575-1604-1608-1591-1606-1610-1601-1610-1579-1608-1576-1607-1575-1604-1580-1583-1610-1583-&actu_id=7735
http://www.alwatwan.net/index.php?home=actu.php&title=-1575-1606-1588-1602-1575-1602-1575-1578-1608-1575-1607-1578-1586-1575-1586-1575-1578-1601-1610-1589-1601-1608-1601-1575-1604-1605-1593-1575-1585-1590-1577-1578-1588-1603-1610-1604-1575-1604-1604-1580-1575-1606-1575-1604-1605-1582-1578-1604-1601-1577-1604-1604-1576-1585-1604-1605-1575-1606-1575-1604-1608-1591-1606-1610-1601-1610-1579-1608-1576-1607-1575-1604-1580-1583-1610-1583-&actu_id=7735
http://www.alwatwan.net/index.php?home=actu.php&title=-1575-1606-1588-1602-1575-1602-1575-1578-1608-1575-1607-1578-1586-1575-1586-1575-1578-1601-1610-1589-1601-1608-1601-1575-1604-1605-1593-1575-1585-1590-1577-1578-1588-1603-1610-1604-1575-1604-1604-1580-1575-1606-1575-1604-1605-1582-1578-1604-1601-1577-1604-1604-1576-1585-1604-1605-1575-1606-1575-1604-1608-1591-1606-1610-1601-1610-1579-1608-1576-1607-1575-1604-1580-1583-1610-1583-&actu_id=7735
http://www.alwatwan.net/index.php?home=actu.php&title=-1575-1606-1588-1602-1575-1602-1575-1578-1608-1575-1607-1578-1586-1575-1586-1575-1578-1601-1610-1589-1601-1608-1601-1575-1604-1605-1593-1575-1585-1590-1577-1578-1588-1603-1610-1604-1575-1604-1604-1580-1575-1606-1575-1604-1605-1582-1578-1604-1601-1577-1604-1604-1576-1585-1604-1605-1575-1606-1575-1604-1608-1591-1606-1610-1601-1610-1579-1608-1576-1607-1575-1604-1580-1583-1610-1583-&actu_id=7735
http://www.alwatwan.net/index.php?home=actu.php&title=-1575-1606-1588-1602-1575-1602-1575-1578-1608-1575-1607-1578-1586-1575-1586-1575-1578-1601-1610-1589-1601-1608-1601-1575-1604-1605-1593-1575-1585-1590-1577-1578-1588-1603-1610-1604-1575-1604-1604-1580-1575-1606-1575-1604-1605-1582-1578-1604-1601-1577-1604-1604-1576-1585-1604-1605-1575-1606-1575-1604-1608-1591-1606-1610-1601-1610-1579-1608-1576-1607-1575-1604-1580-1583-1610-1583-&actu_id=7735
http://www.alwatwan.net/index.php?home=actu.php&title=-1575-1606-1588-1602-1575-1602-1575-1578-1608-1575-1607-1578-1586-1575-1586-1575-1578-1601-1610-1589-1601-1608-1601-1575-1604-1605-1593-1575-1585-1590-1577-1578-1588-1603-1610-1604-1575-1604-1604-1580-1575-1606-1575-1604-1605-1582-1578-1604-1601-1577-1604-1604-1576-1585-1604-1605-1575-1606-1575-1604-1608-1591-1606-1610-1601-1610-1579-1608-1576-1607-1575-1604-1580-1583-1610-1583-&actu_id=7735
http://www.alwatwan.net/index.php/index.php?home=archives_detail.php&actu_id=379
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ة ال ميكن أن تقوم إال إىل الد ولأهداف سياسية خارجية، ذلك ألن  لكل بلد: هجمات خارجية -ب
جية يف لتحقيق أهدافها اخلار  الد ول، والبد أن تقيم العالقة بني تلك الد ولجانب أخواهتا من 

ية  وإن تلك العالقة البد وأن تصحبها عالقات متباينة مما قد يسبب يف قيام الد ولنظاق األسرة 
األخرى،  لد ولة ابالد ولة مع دول أخرى قد تعمل يف اإلضرار بعالقة تلك الد ول نوع من العداء بني

وقد تعمل على زعزعة أمنها واستقرارها، وقد تكون هلا مطامع سياسية  فكل هذا يتطلب من 
 .لسياسيَّةامجيع األحزاب حكومةً ومعارضة الوقوف أمام تلك اهلجمات بغض النظر عن خالفاهتا 

رضة الرتكية إىل جانب احلكومة ضد قرار الربملان األورويب األربعاء املاضي مثل وقوف املعا
ويطالب تركيا بقبول  (1)،1915الذي يدعم مزاعم األرمن املتعلقة أبحداث عام  15/04/2015

فهذا القرار ال خيص احلكومة احلالية كما أن عواقبها لن تقتصر على احلكومات   (2)املزاعم األرمينية،
لرفض مثل هذا القرار، وقد أصدرت  السياسيَّةلذلك كان البد من وقفة حازمة لكل القوى  القادمة 

 (3).ألورويبااألحزاب املعارضة إىل جانب األحزاب املوالية للحكومة بياانً موحداً يرفضون فيه قرار الربملان 

                                                           
 (2015-04-19)اتريخ االطالع: جريدة لوموند الفرنسية: 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/03/14/passeports-comoriens-en-vente-libre-
pour-les-sans-papiers-du-golfe_1167908_3212.html 

 (2015-04-19)اتريخ االطالع: ( انظر: تفاصل تلك األحداث على موقع اخلارجية الرتكية: 1)
http://www.mfa.gov.tr/controversy-between-turkey-and-armenia-about-the-
events-of-1915.en.mfa 

 (2015-04-19: االطالع اتريخ( انظر: وكالة األانضول: )2)
http://www.aa.com.tr/ar/news/494425 

 (2015-04-19: االطالع اتريخ( انظر: بيان اخلارجية الرتكية: )3)
http://www.mfa.gov.tr/no_-117_-15-april-2015_-press-release-regarding-the-
press-release-regarding-the-resolution-by-the-european-parliament-on-the-
1915-events.en.mfa 

 
 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/03/14/passeports-comoriens-en-vente-libre-pour-les-sans-papiers-du-golfe_1167908_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/03/14/passeports-comoriens-en-vente-libre-pour-les-sans-papiers-du-golfe_1167908_3212.html
http://www.mfa.gov.tr/controversy-between-turkey-and-armenia-about-the-events-of-1915.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/controversy-between-turkey-and-armenia-about-the-events-of-1915.en.mfa
http://www.aa.com.tr/ar/news/494425
http://www.mfa.gov.tr/no_-117_-15-april-2015_-press-release-regarding-the-press-release-regarding-the-resolution-by-the-european-parliament-on-the-1915-events.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-117_-15-april-2015_-press-release-regarding-the-press-release-regarding-the-resolution-by-the-european-parliament-on-the-1915-events.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-117_-15-april-2015_-press-release-regarding-the-press-release-regarding-the-resolution-by-the-european-parliament-on-the-1915-events.en.mfa
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 يف الفقه اإلسالمي اإلسالميَّةاملطلب الثالث: ضوابط تعدد األحزاب 

ى ل، ينبغي أن نذكر الضوابط اليت حتافظ عالشرعيَّةتحدث عن األحزاب من منظور السياسة طلما ن
عدد العمل تضوابط الضوابط يرى أبهنا ال ختتلف عن يذكر تلك  شرعية تكوينها، وإن الباحث إذ

شروعية ظ هبا ماليت حتاف الشرعيَّةاإلسالمي يف اجلملة، وهو أن تقوم تلك األحزاب على األسس 
الطرق و دها، كما ينبغي كذلك أن حتافظ على شرعية األهداف اليت تسعى إليها، وبينهما الوسائل وجو 

اليت متيز تلك األحزاب أو اجلماعات، فالبد لألحزاب أن تقوم ابلدور السياسي املنوط هبا، لتحقق 
 بذلك األهداف اليت من أجلها كو نت، وعليه كان ينبغي اإلشارة إىل الضوابط التالية:

 اإلسالميَّةالضابط األول: وحدة املرجعية 

املرجعية  سالميَّةاإلغريه، فالبد أن تكون الشريعة  أهم ضابط مييز احلزب اإلسالمي عن هذا الضابط يعد
، فقد ختتلف يف منهجية الرجوع إليها كما اختلفت يف ذلك مذاهب اإلسالميَّةاألساسية لألحزاب 

أللفة األحزاب على األخوة وعصمة الدين واافظ تلك أن حتكما ينبغي   الفقهاء والعلماء وهذا ما مييزها،
 .فيما بينها

 الفروعالثاين: حصر اخلالف يف  الضابط

فلدينا يف ، إلسالميَّةاينبغي أال ختتلف تلك األحزاب يف املسلمات، يعين هبا األصول الثابتة للشريعة 
 املنهجية، يف اإلسالميَّةنحصر خالفات األحزاب   فينبغي أن تالثوابت واملتغرياتالفقه اإلسالمي 

، كما إلسالميَّةاوطريقة حتقيق األهداف، ال أن تتناحر أمام الناس يف أصل من األصول الثابتة للشريعة 
ال ينبغي أن تتناحر بسبب اختالفاهتا يف فرع من فروع الشريعة  فهذا أمر يسري وأصل من أصول الشريعة 

  وهكذا ينبغي التسامح يف املختلف فيه، و التغافر يف موارد االجتهادلك األحزاب ، ينبغي لتاإلسالميَّة
وأن خالفاهتا  بعضاً، يلغي بعضهال دور تكاملي على وعي اتم أبن دورها  اإلسالميَّةأن تكون األحزاب 
 .ال يف األصولفروع اليف ينبغي أن تنحصر 
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 يةالكربى ومهومها املصري  مَّةء قضااي األالضابط الثالث: أن تقف األحزاب يف خندق واحد إزا

حد، جيد أبهنا بغريهم يف وطن وا املسلمنيإن من يراجع صحيفة املدينة وهي مبثابة الدستور الذي مجع 
حددت احلقوق والواجبات والتزامات كل من األطراف املشاركة فيها، ومن ضمن ما نصت عليها 

شرتك "قريش" وأن أي جوار لقريش أو صلة هبا نقض الصحيفة توحيد اجلهود يف مواجهة العدو امل
للميثاق، بل األشد منه قطع مجيع الصالت اليت توصل إىل التعاون معها، فمنعت إجارة كل من انصر 

 قريشاً كذلك.

 مهما تعددت براجمها التوحد يف مواجهة اإلسالميَّةينبغي على الألحزاب هذا يدل على أنه 
يف مصر  اإلسالميَّةإن واقع األحزاب اخلطر من الداخل أم اخلارج، و اخلطر القادم سواء كان ذاك 

  وعليه يرى الباحث ةالشرعيَّ واملواقف املتناقضة اليت تبنتها جلدير ابلدراسة، وعرضها على ضوء املقاصد 
 ضرورة إجياد أجوبة لألسئلة التالية:

 جل االختالف؟!هل تلك األحزاب حتمل برامج خمتلفة حقاً أم أهنا ختتلف فقط من أ -1

 ما مدى اختالف تلك الربامج وإمكانية دجمها يف وثيقة سياسية توحد تلك األحزاب املتناحرة؟! -2

، شرعيَّةاليرى الباحث أبن اختالف تلك األحزاب اختالف منهجي يف الرجوع إىل األصول 
 عوة وغريها.الدكبل امدت إىل جماالت خمتلفة   هة مل تنحصر يف الفقه السياسي وحدوهي ظاهرة قدمي

ليشكلوا أكرب معارضة سياسية ضد  25بعد الثورة املصرية  السياسيَّةلقد اتفقت مجيع القوى 
 اً افر من أجل مصر الذي ضم أط دميقراطي  الكان منها التحالف   التَّحالفاتعودة نظام مبارك، فأنشأ 

العدالة حزب احلرية و ك  ةاإلسالميَّ من تلك األحزاب املعارضة لعودة النظام القدمي على رأسه األحزاب 
حزب النور السلفي إال األخري اختار االنسحاب حبجة عدم رضا احلزب من متثيله يف قائمة التحالف و 

خلوض االنتخاابت الربملانية  واستأنف اخلالف بني التيار اإلسالمي نفسه، وكان األجدر توحيد الرؤية 
ا ني ذلك ليمارسوا سياسة اإلجهاض املتبادل مبكي ال يستغل خصوم اإلسالمي  اإلسالميَّةبني القوى 
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، مث يتحول بينما يتم تسكني العالقة مع اآلخرين اإلسالميَّةيعين أهنم يركزون اهلجوم على أحد التيارات 
  (1)إىل تيار آخر ابلطريقة نفسها وهكذا.

ة يف ائغلقمة س حن أجلها تتناحر تلك األحزاب لتصبمن ذلك، املصلحة اليت م اوالذي يهمن
فم العدو الذي يرتبص هبم صباح مساء، وتطور املوقف  إىل أن يقدم حزب النور السلفي حزب احلرية 
والعدالة قراباًن يتقرب به لنيل رضا اآلخر، وقد متثل هذا يف األحداث اليت أدت إىل االنقالب على 

ا مجيع أطياف عاين من ويالهتومازال احلبل على اجلرار وي املسلمنيالثورة املصرية ابلقضاء على اإلخوان 
 الشعب إىل اليوم.

إن قيادة حزب النور جلأت إىل نظرية املوازنة بني املصاحل واملفاسد، وتومهت أبن االستقرار 
السياسي ال يكون إال ابلوقوف إىل جانب القوى املتغلبة من ابب احلاكم املتغلب، وقال بذلك غري 

تنعقد بثالث طرق: البيعة،  اإلمامةحيث قالوا أبن  اإلمامةواحد من الفقهاء يف طرق انعقاد 
دون أن يقيد ذلك بشرط من ابب  (2)استيالء شخص متغلب عليها ولو غري أهل هلاو واالستخالف، 

 تنعقد له بشرط أال يستويل عليها بعزل إمام انعقدت اإلمامةاملصلحة، ويرى فريق من الفقهاء أبن 
ويفهم من ذلك أن االنعقاد يكون   (4) اإلمامةامعًا لشروط وأن يكون ج (3)إمامته ببيعة أو عهد،

االستيالء بعد موت اإلمام ، أو عزله مبوجب شرعي صحيح، أما إذا استويل على األمر يف حال حياته 
للغالب  عقدوالغلبة هي األخرى، فإهنا تن من قبله ابالستيالء أمَّةبطلت إمامته،  وأما يف حال انعقدت إم

ذ ابالستيالء هذا الثاين عندئ أمَّةمنعقدة ابلبيعة أو العهد كما سبق، فإنه ال تنعقد إم نت  كامنهما، وإن  
صلى هللا -والغلبة، مهما تغلب على خصمه، أو استتب له األمر، واستدل هؤالء حبديث رسول هللا 

                                                           
البيان مركز البحوث والدراسات، )، 1، ط)دراسة حتليلية لعملية التحول السياسي يف مصر(م 2013مصر ( أمحد فهمي، 1)

 .127، ص(م2012-ه1433
بريوت: املكتب )، 1، حتقيق: زهري الشاويش، طروضة الطالبني وعمدة املفتني( النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف، 2)

 .10/43، (م1991ـ-ه1412اإلسالمي، 
ط، د. ،توضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلملفتوحات الوهاب بالعجيلي، سليمان بن عمر بن منصور،  (3)
 .5/121، (بريوت: دار الفكر)
،  م صطفى، وأخرون، 4) دمشق: دار القلم )، 4ط الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل،( انظر: اخل ن 

 .8/267، (م1992-هـ1413للطباعة والنشر والتوزيع، 



72 
 

طالن من يتوىل بغري أن الواقع اليوم يؤكد   (1): "إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما"،-عليه وسلم
حكم الناس دون إرادهتم وذلك للمفاسد اليت ترتتب على ذلك كما حصل وحيصل يف مصر اليوم حيث 
ضاعت احلقوق وال صوت يعلو هناك إال صوت السلطة  فاعتماد النور على هذا الرأي يف الوقوف إىل 

ه يف الدعوة مجاعة لإلطاحة مبنافسجانب الظلم ال ميكن تفسريه إال أبنه يف احلقيقة جلأ إىل أعداء الثورة  
  (2)فضالً عن إرادة الشعب. املسلمنياإلخوان 

لقد ارتكب احلزب خطأ فادحًا يف تقدير املصاحل يف وقوفه إىل جانب سلطات االنقالب، 
فاحلق أحق أن يتبع، وإن ما يعاين منه الشعب املصري اليوم يعترب حزب النور شريكًا أساسيًا فيه بعد 

ألفكار بينه وبني سلطات االنقالب يف القضاء على شريكه يف الدعوة  وهذا ابلطبع يقضي أن توحد ا
طال فإنه ال يدوم  وكما أحيت رموز  اعلى مستقبل احلزب السياسي  ألن الوقوف مع الباطل مهم

احلرية والعدالة إىل احملاكم ستحال رموز الدعوة السلفية كذلك، وهبذا سيدركون حقيقة الوقوف إىل 
  (3)جانب الظامل وأهنم ليسوا إال ورقة بيد النظام حترق مىت انتهى دورها.

 الضابط الرابع: مشروعية اهلدف

أن تسعى إىل حتقيق هدف مشروع، حتقيق مصلحة ال تشارك  اإلسالميَّةينبغي كذلك على األحزاب 
ب حتقق ك األحزا، فاألصل هو أن تتالحم تلاإلسالميَّةيف احلفاظ على مقصد من مقاصد الشريعة 

زاب، اليت قد تقوم بني تلك األح التَّحالفاتاألهداف اليت من أجلها قامت، وقد يتمثل ذلك يف 
 فاحلزب الذي قام على الظلم ال ميكن أن يعد حزابً إسالمياً ولو رفع ألف شعار.

                                                           
 مارة،، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب اإلصحيح مسلم، القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلمالنيسابوري، أخرجه  (1)

 .1853، احلديث رقم: 1480 /3، (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب)ط، د.ابب إذا بويع خلليفتني، 
 (2015-04-19: االطالع اتريخ) ( انظر: تسريب انئب رئيس الدعوة السلفية، واالعرتافات اليت جاءت فيه على الرابط:2)

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/11/16/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9
%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-
%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-
%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A 

 ، جريدةإحالة الداعية السلفي حممد حسني يعقوب إىل حمكمة اجلنح(، 2015/إبريل/19على حسني وجنالء ) ( فتحى،3)
 . 3ص 2718الدستور، العدد 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/11/16/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/11/16/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/11/16/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/11/16/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 تلك األحزاب بزوال مربر وجودهاالضابط اخلامس: زوال 

وهذا  بغي أن يربط زواهلا بزوال سبب وجودها،البد أن يرتبط هبدف، وين اإلسالميَّةإن قيام األحزاب 
أو أن يوقن احلزب  ،أو بغريه احلزب بنفسهاهلدف من تكوين حقق تميكن أن يتحقق يف صورتني: أن ي

 أصبح أمراً مستحياًل، ففي هذه احلالة ينبغي على احلزب اإلسالمي أن يعود إىل األصلحتقيق هدفه  أبن
 قيامه، وهكذا العمل اإلسالمي يف اجلملة.وهو عدم 
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 السياسيَّة التعدديَّةآراء العلماء يف املبحث الثالث: 

، البد من اإلشارة إىل ما توصلت إليه السياسيَّةبل اخلوض يف حكم تعدد اجلماعات واألحزاب ق
ان هناك ابحلق إلنس، حيث يتمتع اعام ةيف درب حقوق اإلنسان واحلرايت ال اإلسالميَّةاجملتمعات غري 

ة والسلطة والوالة، وأعطته السلطات احلق يف أن يسلك سبيل التنظيم لدعم الد وليف االختالف مع 
فردية وحق الغربية حق املعارضة ال الد ولرؤيته املتميزة يف شئون اجملتمع عن رؤى اآلخرين، فأقرت 

 (1) الفردية واالستبداد.بدال من  التعدديَّةاملعارضة اجلماعية املنظمة، فسادت فيها 

عد الشكل الذي نراه اليوم أتى ب مَّةعلى جسد األ السياسيَّةوإن ظهور اجلماعات والتكتالت 
ى مها إن مل نقل كلها هو العمل عليف معظ اإلسالميَّةسقوط دولة اخلالفة، وإن هدف تلك اجلماعات 

قضاء على للشريعة، وعدم منح احملتل فرصة ال، ومجع الناس على األصول الثابتة اإلسالميَّةإعادة اخلالفة 
بعد احتالل أراضيها. كما أن احلكم على اجلماعات يلزم منه أن يكون ذلك احلكم  مَّةمقدرات األ

وإن الرجوع  تلك اجلماعات، السياسي الذي تعيش فيه جتماعي  مسبوقًا بتحديد املفهوم والوسط اال
يرى منهم من  ،اإلسالميَّةيف مسألة تعدد اجلماعات اثنني  ما كتب يف اجلماعات جند تيارين إىل معظم

وقد قام  ،الشرعيَّةعدم مشروعية تكوين اجلماعات مطلقاً، ومنهم من يرى إابحة ذلك ضمن الضوابط 
دد بعض ما اعتمد عليه كل فريق من أدلة ومناقشتها، وبيان رأيه يف تعو الباحث بعرض رأي الفريقني 

 كلها احلايل وذلك فيما يلي:بش اإلسالميَّةاجلماعات 

 وأدلته الفريق األولرأي املطلب األول: 

د، ، وأن الفقه السياسي اإلسالمي ال يسع لغري اجتاه واحالسياسيَّة التعدديَّةمن العلماء من يرى حرمة 
التيار  فخمالًفا ملا دعت إليه الشارع احلكيم، وهذا ميكن القول ابجململ أبنه موق لتعدديَّةويعترب القول اب

اليت تدعو الناس إىل التوحد وعدم االفرتاق، وال يرون معىن  الشرعيَّةالذي يتمسك بظاهر النصوص 
الفرقة الناجية إال يف أنفسهم وال جيدون متسعاً للتعدد يف الفقه اإلسالمي ومن مجلة ما كتب يف ذلك  

يما ذهبوا إليه من واستدلوا ف (2)"،اإلسالميَّةكتاب "حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات 
)القرآن والسنة( اليت تنهى عن  الشرعيَّةابلنصوص  اإلسالميَّةعات واألحزاب امحرمة تعدد اجل

                                                           
 .79، ص(م1985سلسلة عامل املعرفة، الكويت )، اإلسالم وحقوق اإلنسان( انظر: حممد عمارة، 1)
 .(م2005-ه1426رمني، القاهرة: دار احل)، 1بكر بن عبد هللا، ط، أبو زيد (2)
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قشة، وذلك ول مع املنااالفرتاق وتدعو إىل االجتماع، وسيذكر الباحث بعض ما استدل به الفريق األ
 فيما يلي:

 من القرآن الكرمي-أوال  

ڑ    ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چچ قوله تعاىل:  .1

 (1).چ گڑ  ک   ک  ک  ک

 أ نله تعاىل:﴿  وذلك بقو السياسيَّة التعدديَّةاستدل هذا الفريق هبذه اآلية على عدم جواز لقد 
 التعدديَّة كانت  فيه، وملا   قدين هللا وتنهى عن التفر  قامةأ ق يم وا الد  ين  و ال  تـ تـ ف رَّق وا ف يه ﴾، فاآلية أتمر إب

ن نتائج وخيمة م طريق إىل التشتت والفرقة، فهي حمرمة إن مل تكن بذاهتا فبما تؤدي إليه السياسيَّة
 .مَّةعلى وحدة األ

 مناقشة الدليل

تلف، وال ال يستقيم  فاآلية تتحدث يف سياق خم السياسيَّة التعدديَّةإن االستدالل ابآلية على حرمة 
لفروع اليت يستحيل وبني ا املسلمنيالتفريق بني أصول الدين اليت ال جيوز االختالف فيها بني بد من 

االتفاق عليها، وذلك من عدة وجوه أمهها أن تلك الفروع وردت يف سياق األدلة الظنية اليت خيتلف 
فرتاق يف الالناس عند الرجوع إليها ابختالف مصاحل الناس، فاالفرتاق الذي حتدثت عنه اآلية هي ا

فالزخمشري يرى يف معرض اآلية أن املقصود هنا هو توحيد   ن، كما ذهب إىل ذلك جل املفسرينالدي
هللا سبحانه وتعاىل، وسائر ما يكون الرجل إبقامته مسلماً، ومل ي ر د الشرائع اليت هي مصاحل األمم على 

 (3) املفسرين.كما يرى ذلك غريه من ( 2) حسب أحواهلا، فإهنا خمتلفة متفاوتة،

                                                           
 .13( سورة الشورى، اآلية: 1)
بريوت: دار الكتاب العريب، )، 3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، 2)

 .4/215، (هـ1407
قيق: حممد عبد حتوأسرار التأويل، أنوار التنزيل ( البيضاوي، انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي، 3)

 .5/78ـ، (ه1418بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، )، 1الرمحن املرعشلي، ط
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 (1).چ   پٻ  ٻ  پ  پ  پچ قوله تعاىل:  .1

تعدد  ، حيث رأوا أبنالسياسيَّة التعدديَّةلقد استدل هذا الفريق ابآلية كذلك على حرمة 
الذي يؤدي إىل الفشل وذهاب الريح، قال جماهد  مَّةمتزيق جسد األ ثابةاألحزاب أو اجلماعات هي مب

مما  (2)هاب النصر، كما حصل مع الصحابة حني انزعوه يوم أحد،إن املقصود بذهاب الريح هنا هو ذ
كن يف مل ي املسلمنيأمام العدو، وأن االختالف الذي أدى إىل هزمية  املسلمنيأدى إىل خسارة جيش 

 استخلفه جيش املشركني من غنائم. نيل مامنا على أمر من أمور الدنيا هو أصول الدين، وإ

 مناقشة الدليل

ل احلرب بدليل اال يستقيم، فقد وردت اآلية يف ح السياسيَّة التعدديَّةل ابآلية على حرمة إن االستدال
 (3)چى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  اآلية اليت قبلها

فالتنازع املقصود يف اآلية ال يصلح أن يكون يف مصاحل الناس وتدبري شؤوهنم، فاآلية نزلت لتحدد ما 
ليه اجليش املسلم يف املعركة من الوحدة وعدم االختالف، وهذا شيء طبيعي ال خيتلف ينبغي أن يكون ع

فيه اثنان، وأن االختالف وعدم طاعة قائد املعركة يؤدي إىل نتائج وخيمة هنايته هزمية اجليش املسلم  
ن النزاع كما حصل يف معركة أحد حني تنازع الرماة الذين كانوا على اجلبل، كما قال اإلمام الرازي: أب

ض ة، ويف الوقت نفسه مل يقالد وليوجب أمرين: حصول الفشل والضعف، ذهاب الريح. أي ذهاب 
 ر،لكفكما مل حيكم على عملهم هذا ابخبروج هؤالء الرماة من الدين  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

لف ا من ابب ما اختووقعوا يف شر األعمال ومع ذلك مل خيرجهم ذلك من الدين، وهذ اجتهدوافقد  (4)
َّ -صلى هللا عليه وسلم-فيه الصحابة مثله مثل اختالفهم يف قوله  أ ح د  ال ع ص ر  إ الَّ يف  ب ين   : )ال  ي ص ل  ني 

 ال يستقيم. السياسيَّة التعدديَّةمة فاالستدالل ابآلية على حر  (5)قـ ر ي ظ ة (،
                                                           

 .46( سورة األنفال، اآلية: 1)
مصر: )، 1( املخزومي، أبو احلجاج جماهد بن جرب التابعي املكي القرشي، تفسري جماهد، حتقيق: حممد عبد السالم أبو النيل، ط2)

 .1/356، (م1989-هـ1410اإلسالمي احلديثة،  دار الفكر
 .45( سورة األنفال، اآلية: 3)
 .489/ 15، (م2000-هـ1420بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، )، 3( الرازي، مفاتيح الغيب، ط4)
، ابب اجلمعة بحممد زهري بن انصر الناصر، كتا :، حتقيقصحيح البخاريهللا،  عبد أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (5)

 .946، احلديث رقم: 2/15، (هـ1422دار طوق النجاة، )، 1، طوإمياء راكبا واملطلوب الطالب صالة
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 (1).چ   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ قوله تعاىل:  .2

ياق ، وذلك ألن اآلية وردت يف سالسياسيَّة التعدديَّةاملانعون ابآلية على حرمة لقد استدل 
األمر الذي يدل على وجوب االعتصام حببل هللا تعاىل، وحرمة االفرتاق  وذلك ملا يؤدي إليه من التناحر 

زرج( يف تفاخر إىل املدينة وأكرب قبائلها )األوس واخل -صلى هللا عليه وسلم-واالقتتال، ولقد هاجر النيب 
دون، ، وكانوا عبدة أصنام ال يهتچڑچ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   چ تناحر، فألف هللا بني قلوهبم ابإلميان و 

ڌ  ڎ  ڎ    چ، وكانوا على حافة اهلاوية، فأنقذهم هللا -صلى هللا عليه وسلم-فهداهم هللا برسول هللا 

 سبحانه وتعاىل يذكرهم بعد ذلك حباهلم وأن ، بدخوهلم إىل اإلسالم، فاهللچڑڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ
االعتصام جببل هللا هو الضمان الوحيد الذي يكفل هلم عدم العودة إىل ما كان عليه. فدلت اآلية على 
أن التحازب على غري هذا ما جاء بغري حبل هللا مبثابة الوقوف على حافة اهلاوية  مما يؤدي إىل احلرمان 

من  لسياسيَّةا التعدديَّةعلينا من أخوة اإلميان والعقيدة، وملا كان ذلك هو مؤدى  من النعمة اليت منَّ هللا
 ناحرة، حرم ذلك وكل ما أدى إليه.وجود األحزاب والطوائف املت

 مناقشة الدليل

لقد جاءت اآلية يف معرض احلديث عن فضل هللا سبحانه وتعاىل على املؤمنني حيث أنعم عليهم بنعمة 
على أن االختالف املقصود هنا هو االختالف يف األصول وليس يف الفروع  ذلك ألن اإلميان، فدلت 

  : عاىلتسبحانه و ، قال القرطيب يف قوله مَّةاالختالف يف الفروع من مواطن الرمحة هلذه األ

أي يف دينكم، كما افرتقت اليهود والنصارى يف أدايهنم، وليس فيه دليل على حترمي  چ   ڃڄ  ڃچ 
يف الفروع  فإن ذلك ليس اختالفاً، إذ االختالف ما يتعذر معه االئتالف واجلمع، فرغم  االختالف

 (2) اختالف الصحابة يف أحكام احلوادث، وكانوا مع ذلك متآلفني.

فاالفرتاق املنهي عنه يف اآلية هو االختالف يف األصول وليس يف الفروع، فأمر هللا سبحان 
بة والعلماء من احعودة إليه، وقد اختلفت أقوال الصم حببله والوتعاىل يف حال االختالف ابالعتصا

بعدهم يف املقصود من حبل هللا، فقد قال اإلمام البغوي: "واختلفوا يف معناه هاهنا، قال ابن عباس: 

                                                           
 .103( سورة آل عمران، اآلية: 1)
 .4/159، مرجع سابق، اجلامع ألحكام القرآن( اإلمام القرطيب، 2)
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معناه متسكوا بدين هللا، وقال ابن مسعود: هو اجلماعة، وقال جماهد وعطاء: بعهد هللا، وقال قتادة 
(  1)لقرآن، ور وي عن ابن مسعود، وقال مقاتل بن حيان: حببل هللا: أي أبمر هللا وطاعته،"والسدي: هو ا

وليس ذلك مبراد قال اجلصاص إن املراد من االفرتاق املنهي عنه يف اآلية هو االختالف والتفرق يف 
كما   ةالسياسيَّ  التعدديَّةوهذا يدل على أن االستدالل ابآلية على حرمة  (2) أصول الدين ال يف فروعه.

 . ذهب إليه فريق املانعني ال يستقيم

 من السنة النبوية -اثنيا  

صلى هللا -اليت أمر رسول هللا  اإلسالميَّةالسنة املطهرة عدة أحاديث، يف سياق اجلماعة  لقد وردت يف
ابحلفاظ عليها وعدم اإلفراط فيها، وقد استدل بتلك األحاديث من ذهب إىل حرمة  -عليه وسلم

فليس يف الشريعة  ،التعدديَّة، ويرى الباحث أن تلك النصوص وردت يف غري موضع السياسيَّة لتعدديَّةا
 لتعدديَّةا، وإمنا تراثنا الفقهي واختالف املذاهب يف ذلك يدعم مبدأ السياسيَّةما مينع تعدد الربامج 

اختالفهم يف  ال يضرهم يف ذلك ،الشرعيَّةملا اجتمعت الناس على الثوابت اوال حيارهبا، وط السياسيَّة
فروع الشريعة، وإن مشكلتنا مشكلة مرجعية يف الدرجة األوىل وليست يف تعدد اجلماعات أو األحزاب 

 :السياسيَّة عدد اجلماعات واألحزاب. وفيما يلي بعض ما استدل به الفريق الذي يرى حرمة تالسياسيَّة

لة، وتفرتق فرقوا يف دينهم على اثنتني وسبعني م: )إن أهل الكتاب ت-صلى هللا عليه وسلم-قوله  -1
 (3)على ثالث وسبعني كلها يف النار إال واحدة وهي اجلماعة(. مَّةهذه األ

                                                           
سليمان مسلم -عثمان مجعة ضمريية -د عبد هللا النمر ، حتقيق: حمممعامل التنزيل( البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود، 1)

 .2/78، (م1997-هـ 1417دار طيبة للنشر والتوزيع، )، 4احلرش، ط
اث بريوت: دار إحياء الرت )ط، د.حتقيق: حممد صادق القمحاوي،  أحكام القرآن،(اجلصاص، أمحد بن علي أبو بكر الرازي، 2)

 .2/314ـ، (ه1405العريب، 
صححه األلباين،  .1/218، (م1990-هــ 1411بريوت: دار الكتب )، 1، طاملستدرك على الصحيحنيكم، احلا أخرجه ( 3)

 ، د.ط، )املكتبوزايداته الصغري اجلامع صحيحاألشقودري،  آدم، بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين، انصر حممد الرمحن عبد أبو
 .409 /1اإلسالمي(، 
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ذلك ملا ابحلديث السابق  و  اإلسالميَّةكما استدل فريق املانعني على حرمة تعدد اجلماعات واألحزاب 
إال فرقة واحدة  كون تلك الفرق كلها يف النار  واضح يف -صلى هللا عليه وسلم-يرتتب ألن بيان النيب 

 هي الفرقة الناجية وهي اجلماعة. 

 مناقشة الدليل

 يف غري حمله  وذلك ألن اإلسالميَّةإن االستدالل ابحلديث على حرمة تعدد اجلماعات واألحزاب 
املرسلة وداخل  من قبيل املصاحل اإلسالميَّةاحلديث يتحدث عن التفرق يف الدين، وما متارسه األحزاب 

 ، وكما قال اإلمام الشاطيب يف معىن االفرتاق "ال يصح أن يراد مطلق االفرتاقاإلسالميَّةيف أدلة الشريعة 
حبيث يطلق صور لفظ االختالف على معىن واحد النه يلزم أن يكون املختلفون يف مسائل الفروع 

 زمان الصحابة إىل اآلن واقع يف داخلني حتت إطالق اللفظ وذلك ابطل ابإلمجاع فإن اخلالف من
 (1) املسائل االجتهادية".

يف  -لمصلى هللا عليه وس-هبذا يوضح اإلمام الشاطيب معىن االفرتاق الذي ذمه رسول هللا 
احلديث، أبن اللفظ يقتضي تقدير معىن يليق بواقع الناس من زمان الصحابة إىل اليوم، فاالختالف 

 لقبول.اب مَّةلة وإال ملا وجدت املذاهب الفقهية، وقد تلقتها األقائم وال خيرج ذلك الرجل من امل

ولو  قبيل االفرتاق يف أصول الدين الذي يكفر بنكرانه الرجلمن إذاً االفرتاق الوارد يف احلديث   
لفروع اادعى اإلسالم، أي أن مقصود اجلماعة يتعلق أبصول االعتقاد وال يدخل االختالف الفكري يف 

 .مَّةبتفريق األضمن الوعيد 

قوله صلى هللا وعليه وسلم: )من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب، فإنه من فارق اجلماعة شرباً،  -1
 (2).فمات، فميتًة جاهليًة(

                                                           
 .2/192، (كتبة التجارية الكربىمصر: امل)، ط، االعتصام( الشاطيب، 1)
ب ، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر، كتاب األحكام، ابصحيح البخاري، هللا عبد أبو إمساعيل بن حممد البخاري، أخرجه (2)

  .4553، احلديث رقم: 9/62ـ، (ه1422دار طوق النجاة، )، 1السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية، ط
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ن تعدد اجلماعات   ذلك ألالسياسيَّة التعدديَّةذهب فريق املانعني إىل االستدالل ابحلديث يف عدم جواز 
، وإن من ينتمي منياملسلابة خلع عقد البيعة اليت بينها وبني من يتوىل أمر مبث اإلسالميَّةأو األحزاب 

اجلماعات  ، كما قالوا أبن-والعياذ ابهلل-إليها يعرض نفسه خلطر املوت ميتة جاهلية بعد اإلسالم 
فاعتربوا اإلسالم،  من صدر اإلسالميَّة مَّةهي مبثابة الفرق الضالة اليت بليت هبا األ اإلسالميَّةواألحزاب 

وجهني لعملة واحدة، وأن االنتماء إىل احلزب ليس أقل  اإلسالميَّةالفرق الضالة كاخلوارج واألحزاب 
 نتماء إىل فرقة من الفرق الضالة.شأانً من اال

 مناقشة الدليل

، ذلك ألن يَّةالسياس التعدديَّةلقد ورد احلديث السابق يف معرض غري املعرض الذي حنن بصدده من 
بعد اجتماعها على أمري، وإن املقصود مبفارقة اجلماعة هو  مَّةذر منه احلديث هو اخلروج على األما ح

خوفاً من املفسدة اليت قد ترتتب على ذلك  (1) بيعة اليت حصلت لذلك األمري الالسعي يف حل عقد 
وإذا أدى " بشق عصا الطاعة، وهذا ما قصده املاوردي يف معرض حديثه عن واجبات اإلمام حني قال:

، فقد أدى حق هللا تعاىل فيما هلم وعليهم، ووجب له عليهم مَّةاإلمام ما عليه من واجبات جتاه األ
  (2) حقان: الطاعة والنصرة ما مل يتغري حاله".

 ابلفرق املنحرفة حتامل عليها، ودليل على اخللط الذي حيصل اإلسالميَّةوإن تشبيه األحزاب 
نكر ، ال يمنياملسليث اليت تدعو الناس إىل طاعة األمري وااللتزام جبماعة من البعض يف معرض األحاد

ع سياسي بثمان رضي هللا تعاىل عنه بدأ بطاأحد أبن اخلالف الذي وقع بني الصحابة بعد مقتل ع
حبت إىل أن تطور اخلالف فيما بعد ليتحول من صراع سياسي إىل صراع من نوع آخر غلب الطابع 

ال ختتلف  إلسالميَّةاأدى إىل تصنيف تلك اجلماعات ابلفرق املنحرفة، وإال فإن األحزاب الديين فيه  مما 

                                                           
ر ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب اإلمارة، ابب األمصحيح مسلم، القشريي احلسن أبو احلجاج نب والنيسابوري، مسلم

، احلديث رقم: 3/1477، (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب)ط، د.بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة إىل الكفر، 
7143. 

رتاث ، ط، بريوت: دار إحياء العمدة القاري شرح صحيح البخارين أمحد، ( بدر الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى ب1)
 .24/178العريب، 

بارك البغدادي، ، حتقيق: أمحد ماألحكام السلطانية( املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، 2)
 . 24م، ص1989-ه1409، الكويت: دار ابن قتيبة، 1ط
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قهية  ، مما يعين أن االختالف يف فروع املسائل الفمَّةيف األصل عن املذاهب الفقهية اليت أقرهتا األ
 اجلماعات ين، فكما يولد األول املذاهب الفقهية، يولد الثاالسياسيَّةكاالختالف يف فروع املسائل 

 . السياسيَّةواألحزاب 

: )من أاتكم وأمركم مجيع على رجل  واحد ، يريد أن يشق عصاكم، -صلى هللا عليه وسلم-قوله  -2
 (1)أو يفرق مجاعتكم، فاقتلوه(.

جرمية تعر ض  ، واعتبار ذلكالسياسيَّة التعدديَّةاستدل فريق املانعني هبذا احلديث على حرمة 
وا مجاعة املؤمنني، وذلك ألن اإلسالم واحد ال يقبل التشطري وال التجزئة، فاعترب  صاحبها للقتل مبفارقة

االختالف جمرد االختالف أنه يؤدي إىل اخلروج من امللة ويوجب القتل، على فرض أن إنشاء مجاعة 
 .املسلمنيسلبية نتيجته كسر بيضة أو حزب سياسي يؤدي إىل نتائج 

 مناقشة الدليل

عوان إىل التفريق بني أصول أشار إليه احلديث، فقد ورد يف احلديث ما يدل على أن هذا االعرتاض يد
يفرق و  مَّةاأل صفق شن أراد أن يمرد األحكام هو املآل وتبىن األحكام ابعتبار األشكال وحدها، فم

مجاعتها فهو يسعى إىل تفويت مصلحة البد من احلفاظ عليها ابلقضاء على الفتنة اليت يدعو الناس 
رغم وجود  ،التعدديَّةإليها، وهذا أمر ال خالف فيه، وإمنا اخلالف يف االستدالل ابحلديث على حرمة 

حاالت يف تراثنا السياسي تدل على أن جمرد االختالف ال حيلل دم املخالف، وهذا يتجسد يف حادثتني 
 :-صلى هللا عليه وسلم-عقب وفاة النيب 

 مر رضي هللا عنهم:عدم مبايعة سعد بن عبادة أليب بكر وع -أ

صلى - تهخبالف يف أحق الناسخالف  ةوقع بني الصحاب -صلى هللا عليه وسلم-فبعد وفاة النيب 
عرتض الصديق أليب بكر ومع ذلك مل يادة رضي هللا عنه بسعد بن ع  فكان عدم مبايعة -هللا عليه وسلم

                                                           
مارة، ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب اإلصحيح مسلم، القشريي احلسن أبو احلجاج بن يسابوري، مسلمالنأخرجه  (1)

 .1852، احلديث رقم: 3/1480، (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب)ط، د.ابب ابب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع، 
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ومات سعد  (1) ،هللا عنه من بعده رضي مات أبو بكر ومل يبايعه سعد كما مل يبايع عمر  ف على اختياره 
رضي هللا عنه ومل يكن يف عنقه بيعة ألحد ومع ذلك مل يقل أحد من الصحابة خبروجه من امللة كما مل 

 يوجب ذلك قتاله، وهذا مبثابة اإلمجاع.

 (:السياسيَّةدم اعرتاض أيب بكر وعمر الختيار سعد )احلرية ع -ب

خلع  ومل جيربه على البيعة  ألن سعد مل يدع الناس إىلهكذا جند أبن أاب بكر مل أيمر بقتل سعد 
ه كان أبو ، ويف الوقت نفساملسلمنييد الطاعة بعد ما اجتمعوا على الصديق، وال أراد أن يفرق مجاعة 

شقًا لصفها، ، و املسلمنيبكر يقوم بقتال مانعي الزكاة يف جزيرة العرب  وعدَّ ذلك خروجًا من مجاعة 
عنه يف معرض رده على اعرتاض عمر رضي هللا عنهما: "وهللا ألقاتلنَّ من فرق  فقال رضي هللا تعاىل

صلى هللا -بني الصالة، والزكاة، فإن الزكاة حق املال، وهللا لو منعوين عقااًل كانوا يؤدونه إىل رسول هللا 
ة الطاعهكذا ينبغي أن تفهم األحاديث اليت تدعو الناس إىل ( 2)لقاتلتهم على منعه". -عليه وسلم

 ى ظاهرها وإخراج الناس من الدين.بضوابطها، ال إطالقها عل

يف اجلملة، يرى الباحث أن األدلة الواردة يف منع االختالف واالفرتاق ومالزمة اجلماعة، حتمل 
ريعة مبا فيها لبتة، فالشأال ميكن منع وقوع االختالف فيها على االختالف يف األصول، وأما الفروع ف

، ال ميكن االتفاق يف فهم فروعها، فهي موضوع اختالف  ةومتشاهب ةوظنية، وحمكم من أدلة قطعية

                                                           
بريوت: دار الكتب )، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، 1، طلكربىالطبقات ا( ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع اهلامشي، 1)

دار )، 15، طاألعالم. الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، 7/273، (م1990-هـ 1410العلمية، 
، طد.، ريعمدة القاري شرح صحيح البخاالعيين، حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد، و . 3/85، (م2002العلم للماليني، 

   .16/184، (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب)
دار طوق ) ،1، كتاب الزكاة، ابب وجوب الزكاة، طصحيح البخاري، هللا عبد أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (2)

تاب ك،  صحيح مسلم، القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم النيسابوري،. 1400، حديث رقم: 2/105، (هـ1422النجاة، 
، حديث 1/51اإلميان، ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا حممد رسول هللا، ط، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 

 .32: رقم
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ولذلك خلقهم، كما يقول اإلمام الشاطيب أبن "األدلة الواردة يف منع االختالف حيمل على االختالف 
 (1)يف أصول الدين ال يف فروعه  بدليل وقوعه يف الفروع من لدن زمان الصحابة إىل زماننا".

 الثاين: رأي الفريق الثاين وأدلته املطلب

شروعية اليوم إىل القول مب اإلسالميَّةذهب الفريق اآلخر وهو ما جيسد رأي معظم اجلماعات والتيارات 
أن  والشيخ يوسف القرضاوي  يرى هذا الفريق (2)العوا سليم حممَّدمن هؤالء  ،السياسيَّة التعدديَّة
رف القرضاوي التعدد وقد ع ذم واالفرتاق طاملا التزمت بضوابط التعدد،بذاته ال تؤدي إىل التشر  التعدديَّة

املقصود بقوله: "إن التعدد املشروع هو تعدد األفكار واملناهج والسياسات، يطرحها كل فريق مؤيدة 
 حابحلجج واألسانيد، فيناصرها من يؤمن هبا، وال يرى اإلصالح إال من خالهلا  ويرفضها من يرى الصال

هذا االطار جيوز وقوع االختالف حسب ما يرى هذا الفريق، هذا ضمن  (3)لح يف خالفها"أو األص
نصوص  اهوقد خلق هللا اخللق خمتلفني، وإىل جانب هذا االختالف جند أبن مصادر الشريعة ليست كل

 حمكمة وإمنا احتوت على ما هو حمكم وما هو متشابه وهو كثري. 

جلماعة مبفهومها االعتقادي حمل اتفاق وال خالف يف وجوب يرى هذا الفريق أن االلتزام ابكما 
العقيدة بعد اإلميان، ح كم عليه ابلردة، كما يرى أن تعدد اجلماعات بغرض حتقيق  أمَّةذلك، فمن فارق 

مصلحة ال تتأتى إال يف إطار العمل اجلماعي املوحد كالعمل على حتقيق العدالة ورفع ظل نظام مستبد، 
 من الشرع ما يدل على حظره. فإن ذلك مل يرد

ليت ينظر وال ينظرون إليه ابلنظرة السوداوية ا مَّةوينظر هذا الفريق إىل االختالف كمصدر ثراء لأل
هبا الفريق األول، وأحالوا ذلك إىل منظومة الثابت )األصول( واملتغري )الفروع( يف الفقه اإلسالمي، ومل 

أن األدلة اليت أوردوها قد جاءت يف سياق غري هذا السياق يسلموا مبا استدل به الفريق األول  ذلك 
 .السياسيَّة التعدديَّةفال يصلح االستدالل هبا يف حرمة 

                                                           
، 1، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، طاملوافقات( الشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي، 1)

   .5/69م، 1997-ه1417، دار ابن عفان
 م(،2006-ه1427 الشروق، دار: )القاهرة ،2طاإلسالمية،  للدولة السياسي النظام يفسليم،  انظر: العوا، حممد (2)

 .75-74ص
 .151م(، ص2001-ه1422، )القاهرة: دار الشروق، 3ط االسالم، يف الدوله فقه منالقرضاوي، يوسف، ( 3)
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"وأما رأس احلزب فإنه رأس الطائفة اليت تتحزب أي تصري حزابً فإن كانوا جمتمعني على : ابن تيميةقال 
د ون هلم ما هلم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قما أمر هللا به ورسوله من غري زايدة وال نقصان فهم مؤمن

زادوا يف ذلك ونقصوا مثل التعصب ملن دخل يف حزهبم ابحلق والباطل واإلعراض عمن مل يدخل يف 
 ورسوله أمرا اىل ورسوله فإن هللاحزهبم سواء كان على احلق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه هللا تع

عن التعاون  التفرقة واالختالف، وأمرا ابلتعاون على الرب والتقوى وهنيعن ا ابجلماعة واالئتالف، وهنيا
 (1)."على اإلمث والعدوان

 إىل أمور أبرزها ما يلي: السياسيَّة لتعدديَّةوقد استند هذا الفريق يف القول اب

 السياسيَّة التعدديَّةأوال : عدم ثبوت املانع من 

، ثبت لتعدديَّةاستدلوا به فيما ذهبوا إليه من عدم مشروعية بعد ما عرضنا رأي الفريق األول وبعض ما ا
ع أصل من ال تتعارض م التعدديَّة، وأن التعدديَّةعدم صحة ما استدلوا به من أدلة على عدم مشروعية 

 لتعدديَّةاأصول الشريعة، وملا كان األصل يف املعامالت اإلابحة وليس احلظر يثبت القول مبشروعية 
 ابب اإلابحة األصلية ما مل يرد من الشرع ما ينقلها عن ذلك إىل احلظر.من  السياسيَّة

وقد سبق رأي شيخ اإلسالم يف هذا الباب حني قسم أفعال العباد إىل قسمني: "عبادات يصلح 
هبا دينهم، وعادات حيتاجون إليها يف دنياهم فقال: "استقراء أصول الشريعة أن العبادات اليت أوجبها 

ا ال يثبت األمر هبا إال ابلشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس يف دنياهم مما حيتاجون هللا أو أابحه
إليه، واألصل فيه عدم احلظر، فال حيظر منه إال ما حظره هللا ورسوله، وذلك  ألن األمر والنهي مما شرع 

أبنه عبادة؟ وما  حيكم عليه هللا تعاىل، والعبادة ال بد أن تكون مأمورا هبا، فما مل يثبت أنه مأمور كيف
 (2)مل يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف حيكم عليه أنه حمظور؟!". 

 

                                                           
تعليق: السيد حممد رشيد  ،جمموعة الرسائل واملسائلالعباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، ( ابن تيمية، تقي الدين أبو 1)

 .1/152، (جلنة الرتاث العريب)ط، د.رضا، 
، واعد النورانية الفقهيةالقابن تيمة، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم، ( 2)

  .163ـ، ص(ه1422السعودية: دار ابن اجلوزي،)، 1يق: أمحد بن حممد اخلليل، طحتق
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 ال يتم الواجب إال به فهو واجباثنيا : قاعدة ما 

قيقية، حبيث يكون احل السياسيَّة التعدديَّةإن السبيل األمثل للحد من ظاهرة استبداد احلكام يتمثل يف 
القوى املضطهدة  ة، وإال فإنالد ولية يف تقرير مصريه، واختيار األصلح يف قيادة للشعب مشاركة حقيق

طاحة أبي نظام ال ميثل مكوانت الشعب الواحد، وطاملا هناك تبقى تعمل يف الظالم وتسعي يف اإلس
ل ستبقى رهينة الظروف مىت أتيحت الفرصة ستقع يف وح الد ولفئة أو مجاعة تشعر ابلظلم، فإن 

قالابت والثورات اليت قد حترق األخضر واليابس كما حيصل اليوم يف ن، من االالسياسيَّةابت االضطرا
 سوراي من قتل وتشريد وتدمري يف املقدرات.

حكمه حكم مقصدها من دفع الضرر،  التعدديَّةالوسائل أتخذ حكم املقاصد، فإن  كانت  وملا  
م م الواجب إال به فهو واجب، فال يتصور حكحكم القصد، عماًل بقاعدة ما ال يت التعدديَّةفتأخذ 

 رشيد دون وجود مشاركة حقيقية من كل فئات اجملتمع. 

ل يف السياسة و مبدأ أصيالشورى، وه أميثل مبد السياسيَّة لتعدديَّةاب اإلقرار هذا إىل جانب كون
ل وجود ظغفاله، فاألنظمة القائمة مهما بلغت يف قوهتا، ستحسب لكل أمر حسابه يف إال ميكن 

 لسياسيَّةايف اجملتمع، فهي أمام مساءلة األحزاب أو التكتالت  السياسيَّةمشاركة حقيقية لكل القوى 
األخرى خارج احلكومة، ويف هناية واليتها يعود احلق إىل أصحابه، فإما أن جيدد الشعب ثقته ابلنظام 

جًما ن سياسي آخر حيمل برانالقائم وإما سحبها منه ومنحها جلهة أخرى قد تتمثل يف حزب أو مكو 
وقد اختلف أصحاب هذا االجتاه إىل   له ثقة الشعب لدورة سياسية أخرىإصالحًيا انل من خال

 فريقني:

 السياسيَّة التعدديَّةأوال : فريق يرى مشروعية 

إن مشاركة مجيع أبناء الوطن الواحد يف صنع القرار السياسي، هو احلل األمثل يف طريق الوصول إىل 
لفريق منذ سقوط دولة اخلالفة، فقد ذهب هذا ا اإلسالميَّةحلكم الرشيد الذي تنشده الشعوب العربية و ا

، إىل اإلسالميَّةة د ولاليف  السياسيَّة التعدديَّةإىل القول جبواز قيام أحزاب سياسية غري إسالمية يف ظل 
 اإلسالميَّةد لتنازع فيها، ويرى أبن البالدون وقوع ا الشرعيَّةابلثوابت  اإلسالميَّةتزام األحزاب لجانب ا

اليوم ال تستقر إال مبشاركة اجلميع، وال يرى مانًعا من إنشاء أحزاب غري إسالمية علمانية مثاًل إىل 
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سلم، ال الصغرية يف اجملتمع امل السياسيَّة، وأن اجلماعات اهلامشية واألحزاب اإلسالميَّةجانب األحزاب 
ة، لد ولادعها وأن اجملتمع الواعي وحده كفيل بتهميشها دون احلاجة إىل تدخل حتتاج إىل قوى قاهرة لر 

ية )اجملتمع اإلسالمي( أوفر حظًا من أي حزب ماإلسال الد وليف  اإلسالميَّةولن تكون األحزاب غري 
حيث حظي احلزب  (1)إسالمي يقوم يف دولة غري إسالمية اليوم كما حصل للحزب اإلسالمي الربيطاين

م(، 2006-م1989ئم متتالية مل حيظ ولو مبقعد واحد يف الربملان الربيطاين منذ نشأته إىل حله )هبزا
النظام اإلسالمي كبديل للنظام القائم، وأنشأ جملة خاصة، وتطرح أفكار احلزب على احلزب مع أنه طرح 

 سالمي.دخل السلطات الربيطانية حلل احلزب اإلتورغم كل ذلك مل ت (2)الربيطانية، مَّةاأل

فيه املواطنون  ة املعاصرة اليت يستويالد ولويرى الباحث صواب ما ذهب إليه هذا الفريق  لطبيعة 
ق دون التفريق بني االنتماءات الدينية والعرقية واملذهية، وهذا ال يعين إلغاء القوانني اليت تقوم بتنظيم حقو 

حلل يف لوطن الواحد يف تقدمي كل فريق ما يراه ااملواطنة، وإمنا القصد العام هو عدم التمييز بني أبناء ا
الوصول إىل احلكم الرشيد الذي يسعى إليه اجلميع، وأنه البد من التفريق بني الفكر اإلسالمي الوسطي 

تغري حسب يف الفقه اإلسالمي وبني القوانني اليت تتبدل وت السياسيَّةالذي يسعى إىل أتسيس املنظمة 
د، وأن هذا ال املطلقة وثبوهتا جلميع أبناء الوطن الواح السياسيَّة لتعدديَّةاب يعين القول معطيات الواقع

 إسالمي وريش نظاميف ظل  اإلسالميَّةة الد ولد ييعين ابلضرورة هيمنة أي قوى غري إسالمية على مقال
ملكان، احقيقي، كما ال يلغي القوانني اليت تتغري وتتبدل بتغري ظروف الزمان و  عصري دميوقراطي ونظام

 ىل املثاليات.ن الواقع واهلروب إوينبغي التعامل مع املوضوع بقدر من الواقعية وال ينبغي االنفصال ع

 مقيدة  أبهنا  السياسيَّة التعدديَّةاثنيا : فريق يرى مشروعية 

، وأن ةالسياسيَّ حق تكوين األحزاب  اإلسالميَّةهذا الفريق يرى عدم مشروعية منح اجلماعات غري 
  لشرعيَّةاال تسع لقيام أحزاب وتكتالت سياسية حتمل برانجمًا يتعارض مع الثوابت  اإلسالميَّةذهبية امل

، ويرى أبن ذلك مينح غري املسلم السلطان بتغيري القوانني، وأن ذلك يتعارض مع اإلسالميَّةكاملرجعية 

                                                           
، (م1993بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، )، 1، طاحلرايت العام ة يف الدولة اإلسالمية( انظر: راشد الغنوشي، 1)

 . 295ص
 (2015-04-19)اتريخ االطالع:  ( انظر: موقع احلزب اإلسالمي الربيطاين:2)
 (http://www.islamicparty.com/default.htm) 
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طاانً جيعل لغري املسلم سل فاهلل سبحانه وتعاىل مل( 1).چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   چ  :عاىلقوله ت
كون يف ظل فإنه يرى أبهنا على نوعني، فهي إما أن ت السياسيَّة لتعدديَّة. فرغم إقراره اباملسلمنيعلى 

شروعة على يف الفروع دون األصول، وهي م التعدديَّةحبيث تنحصر  اإلسالميَّةاإلقرار بسيادة الشريعة 
ات، يح بتعدد الربامج واأليديولوجيات وابلتايل املرجعالنحو الذي سبق، وإما أن تكون تعددية تسم

لبتة وال مكان هلا يف الفقه اإلسالمي، وال سيبل إىل القول هبا حبال من األحوال، أوهي غري مشروعة 
وال يسأل عن حكمها التيار اإلسالمي  ألنه ال يد له يف إجياده، وال سبيل له إىل إيقافه، غري أن هذا 

صلحة قاق ميف سبيل إح اإلسالميَّةمع القوى غري  اإلسالميَّةحتالف القوى  منعًا الفريق ال يرى مان
 (2)لَّ البالد والعباد.ذمشرتكة كإسقاط نظام مستبد أ

فرق بني ، وإال ما الالتعدديَّةوهناك تكمن إشكالية متمثلة يف ازدواجية موقف هذا الفريق من 
يستقر  ة يف سبيل إحقاق املصلحة املشرتكة، مث بعد أنيمهات غري اإلسالاجتأن مينح احلق السياسي لال

ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   چ ، مينعه عنهم من ابب:اإلسالميَّة أمر الناس، ويصبح الغلبة للقوى

 ؟!چڃ  

ارب طيلة اليت ظلت حت اإلسالميَّةأليست هذه ازدواجية، تربر للقوى األخرى البطش ابلقوى 
كم رشيد ح إقامةم يف صفوف املعارضة وهي تسعى جاهدة يف عشرات السنني  لتكون هلا موطئ قد

 ال ي ظلم معه أحد؟!

ثورات بعد  سالميني، وخاصةوهل نتصدق هبذا املوقف  لنربر ما يقوم به الطغاة من البطش ابإل
 سدة احلكم يف دول الربيع إىل اإلسالميَّةع العريب يف مصر وتونس وغريمها؟! أمل تصل األحزاب بيالر 

 إلسالميَّةا  لتنفيذ برانجمها السياسي؟! أمل تنجح األحزاب اإلسالميَّةغريها من األحزاب غري  مبشاركة
ودستور وجملس  ية ابلنزيهة وأفرزت برئيسالد وليف مصر يف مجيع االنتخاابت اليت وصفتها املنظمات 

ن اإلسالميني احلايل أب شورى وبرملان إسالمي؟! أال يربر القول هبذه االزدواجية، ما قاله الرئيس املصري
 (3)!منها اسة إال كالسلم، وملا يصلون إىل سدة احلكم، يقومون حبرمان الندميقراطي  الال يستخدمون 

                                                           
 .141( سورة النساء، اآلية: 1)
 .141، ط، دار اإلعالم الدويل، صالتعدديَّة السياسية يف الدولة اإلسالمية( انظر: صالح الصاوي، 2)
 (2015-04-19: االطالع اتريخ)انظر: التصريح على الرابط التايل: ( 3)
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ها من ، وإعادة النظر يف موقفاإلسالميَّةيرى الباحث ضرورة مراجعة هذا املوقف من قبل تلك القوى 
فقط على املستوى  ليس الراهنة السياسيَّةلظروف اليت فرضتها ا التعدديَّةيف ظل  السياسيَّةاملشاركة 

وما ينبغي  مع معطيات الواقع بعيداً عن املثاليات يتوافقمبا العلمي بل حىت املستوى الفكري كذلك  
 ت، يف الوقت الذي لعبيف مصر بطش أعدائهم ومازال اإلسالميَّةأن يكون  فقد واجهت القوى 

 هناك إىل حد ما. اح املسار الدموقراطييف إجن ايً حمور تونس دوراً يف إخواهنم 

 لتعدديَّةاعلى املشاركني يف االستبيان ومدى تقبلهم لفكرة  التعدديَّةلقد طرح الباحث سؤال 
النتائج   كانت  ، و اإلسالميَّةب غري إىل جانب األحزا اإلسالميَّةاليت تسمح بتعدد األحزاب  السياسيَّة

 سياسيَّةالكوين األحزاب تق جلميع أبناء الوطن الواحد يف احل يرونمن املشاركني  %56.6اآليت: ك
بغض النظر عن انتماءاهتم الدينية، وأن هذا احلق ينبغي أن يكفله له دستور البالد، بينما يرى الفريق 

يت قد ال السياسيَّةحيث ال يرون حق غري املسلم يف تكوين األحزاب  %24.3اآلخر خالف ذلك 
  ينة من الناس. تعرب عن وجهة نظر فئة مع

 

                                                           
Us_b8U-http://www.youtube.com/watch?v=g6TU 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g6TU-Us_b8U
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 إلسالميَّةاجاءت صيغة السؤال خمالفًا للصيغة اليت استخدمها الباحث يف أصل العالقة بني األحزاب 
فجاءت النتيجة   ،التعدديَّةوبني غريها، حيث كان القصد منه الوقوف على مدى تقبل املشاركني ملسألة 

يف  الميَّةاإلسوأنه ال مانع من مشاركة األحزاب كما رأينا أبن غالبية املشاركني يؤيدون قيام األحزاب 
 .اإلسالميَّةاحلياة السياسة إىل جانب األحزاب األخرى غري 

، آخر شكلب اإلسالميَّةينبغي أن تنظر إليها اجلماعات واألحزاب  برأي الباحث النتيجةهذه 
ح تلك األحزاب نهي اليت مترفع الوعي السياسي لدى شعوهبم  فالشعوب إبجياد برامج تعمل على 

حلصول ان احلزب اإلسالمي مضلقرار  فحسب وعي الشعب للقضااي يفرصة الوصول إىل مراكز صنع ا
 اإلسالميَّة إن الشعوبو ب، و لشعل مقنعة همبراجم مل تعداألحزاب األخرى اليت  يف وجهأصواهتم  على

، مضتعقود نذ مالوا يتجرعونه اليوم متعطشة إىل من حيمل برانجماً سياسياً خيلصها من الظلم الذي ماز 
 القيام بواجبها الديين والسياسي، وال ينبغي هلا أن تقعد وتنتظر اإلسالميَّةوإن على عاتق األحزاب 

الفيض من السماء وأن الشعوب ستختارهم دون أن يبذلوا لذلك جمهوداً يف توعيتها والعمل اجلاد على 
 .السياسيَّةحتقيق أهدافها 
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 الداخلية يف الفقه اإلسالمي السياسيَّة لتَّحالفاتاالفصل الثالث: 

بني  لسياسيَّةا التَّحالفاتوتعددها احلديث عن  السياسيَّةأييت بعد احلديث عن اجلماعات واألحزاب 
ة بني التكتالت الداخلي التَّحالفاتمع اختالف أنواعها  التَّحالفات، وتلك السياسيَّةتلك التكتالت 
بحثني، ، وطبيعة احلال فقد قسم الباحث هذا الفصل إىل مالتَّحالفاتمن تلك  يَّةالشرعوموقف السياسة 

 حتت كل مبحث مطالب وذلك فيما يلي:

 .اإلسالمي الفقه يف وضابطه السياسي التحالف مفهوماألول:  املبحث

 .السياسيَّة واألحزاب اجلماعات حتالف :الثاين املبحث
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 سي وضابطه يف الفقه اإلسالمياملبحث األول: مفهوم التحالف السيا

مطلب شرعي وهو مقصد من مقاصد الشريعة، وقد تضافرت  مَّةيس هناك ريب يف أن وحدة األل
م صي يقيت الذمن االفرتاق والتشرذم املق مَّةالنصوص من كتاب هللا عز وجل على ذلك، وحذرت األ

چ  چ  چ         ڇ  ڃ  ڃ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ، وقد قال تعاىل: مَّةظهر األ

ک  ک  ک  ک  گ  گ    ڑڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

أي ومتسكوا بدين هللا الذي أمركم به، وعهده الذي عهده إليكم يف كتابه إليكم، من  (1).چگ    
ية أمر داالجتها ا االختالف يف املسائلوطامل(  2)األلفة واالجتماع على كلمة احلق، والتسليم ألمر هللا،

البد منه بني البشر، كان العمل على تقليص مساحة  ذلك االختالف وتقريب وجهات النظر أمراً 
 حمموداً ومقصداً من مقاصد الشريعة، والتحالف والتعاضد والتالحم يقوم بدور مهم يف ذلك. 

يف ذلك و ففي هذا املبحث ذكر فيه الباحث، مفهوم التحالف، وضابطه يف الفقه اإلسالمي 
 مطلبني:

 املطلب األول: مفهوم التحالف السياسي

يح تان،  ، ومها ل غ ت ان  ص ح  س ر  ، وي ك  ، ح ل فاً، ابلف ت ح  ، م ن ح د   ض ر ب  ، حي  ل ف  احل  ل ف  من فعل ح ل ف 
اق ة ، وأيضًا الصديق، ومس ي به ألنه حيلف لصاحبه أن ال يغدر به، يقال: هو ح : الصَّد  فه، لواحل ل ف 

ث ار ،  وصار كل شيء لزم س ب بًا فلم يفارقه فهو ح ل يف ه ، حىت يقال: فالن ح ل يف  اجل ود ، وح ل يف  اإل ك 
ة  عل ى  ع اه د 

ة  وامل ، ومجع  احل ل ف  أ ح ال ف   قال ابن األثري: احل ل ف  يف األصل: املع اق د  ق الل   وح ل يف  اإل 

                                                           
 .103( سورة آل عمران، اآلية: 1)
، 1مد شاكر، ط، حتقيق: أمحد حمجامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي،  (2)
 .7/70، (م2000ـ-ه1420مؤسسة الرسالة، )
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.التـَّع اض د  والتَّس اع د  واالت    ويقال حتالف ال ق و م حمالفًة إ ذا حتالفوا على الن ص ر ة، و أ ان ح ل يف هل  م (  1) ف اق 
مع ح ل فا ء.  (2) و اجل 

هذا وإن معىن احللف الذي ورد يف األحاديث النبوية ال خيتلف معناه عن املعىن اللغوي ففي 
َّ  حديث البخاري عن أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه حينما سئل: صلى هللا عليه - )أ بـ ل غ ك  أ نَّ النَّيب 

: ق د  ح ال ف  النَّيب    -وسلم "؟ فـ ق ال  ال م  ل ف  يف  اإل س  : "ال  ح  بـ ني   قـ ر ي ش   -سلمصلى هللا عليه و -ق ال 
قال الطربي: "ما استدل به أنس على إثبات احللف ال ينايف حديث جبري بن ( 3)و األ ن ص ار  يف  د ار ي(

عم يف نفيه فإن اإلخاء املذكور كان يف أول اهلجرة وكانوا يتوارثون به مث نسخ من ذلك املرياث وبقي مط
والقول هبذا مروي عن  (4) ما مل يبطله القرآن وهو التعاون على احلق والنصر واألخذ على يد الظامل."

 -لمى هللا عليه وسصل-وعلى أساس هذا املعىن كان احللف الذي حضره النيب  (5)ابن عباس كذلك،
 بن : "شهدت يف دار عبد هللا-صلى هللا عليه وسلم-يف دار عبد هللا بن جدعان، حيث قال عنه 

يعين حلف الفضول  وأما سبب تسميته  (6).جدعان حلفًا لو دعيت  إىل مثله يف اإلسالم ألجبت"
دفع الظلم ونصرة  على بذلك، فهو أن الفضل بن احلارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة حتالفوا

                                                           
ط، د.ني، حتقيق: جمموعة من احملققاتج العروس من جواهر القاموس، ( الزَّبيدي، حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، 1)
 .  160-23/158، (دار اهلداية)
، (م1987بريوت، دار العلم للماليني، )، 1، حتقيق: رمزي منري بعلبكي،طمجهرة اللغة( ااألزدي، حممد بن احلسن بن دريد، 2)

1/554. 
ب  ، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر، كتاب األدب، اب  صحيح البخاري هللا، عبد أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (3)

ًنا(، ط ي ه  ح س  ن س ان  ب و ال د  ن ا اإل  : )و و صَّيـ   .6083، احلديث رقم : (8/22هـ، 1422دار طوق النجاة، )، 1قـ و ل  اَّللَّ  تـ ع اىل 
. 4/473، (ه1379بريوت: دار املعرفة، )ط، .دفتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقالين، أمحد بن علي بن حجر،  (4)

بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، )، 2، طشرح صحيح مسلم بن احلجاجو النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف، املنهاج 
 .82-16/81، (ه1392

، 2، حتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهي، طشرح صحيح البخارىسن علي بن خلف بن عبد امللك، ( ابن بطال،  أبو احل5)
 .9/277، (م2003 -هـ1423الرايض: مكتبة الرشد، )
 وعبد األبياري راهيموإب السقا مصطفى: حتقيق  ،النبوية السرية ،املعافري احلمريي أيوب بن هشام بن امللك عبد هشام، ابن (6)

 .134 /1 م(،1955-هـ1375 وأوالده، احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: )مصر ،2ط ،الشليب احلفيظ
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(  3)وقيل غري ذلك.( 2) وقيل أبنه مسي بذلك ألهنم حتالفوا على أن ينفقوا من فضول أمواهلم،(  1)املظلوم 

وأما مضمون ذلك احللف هو أن تعاقدوا وتعاهدوا على أن ال جيدوا مبكة مظلومًا من أهلها وغريهم 
 (4).على من ظلمه حىت ترد عليه مظلمتهممن دخلها من سائر الناس إال قاموا معه، وكانوا 

 أنه قال : "ال حلف يف -صلى هللا عليه وسلم-وعن احلديث اآلخر الذي عن رسول هللا 
  (5)اإلسالم، وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة."

ريث  اقال اإلمام النووي يف شرح احلديث "قال احلسن :كان التوارث ابحللف فنسخ آبية املو 
أما ما يتعلق ابإلرث فيستحب فيه املخالفة عند مجاهري العلماء، وأما املؤاخاة يف  :قلت )النووي(

احلق فهذا  قامةإاإلسالم واحملالفة على طاعة هللا تعاىل والتناصر يف الدين والتعاون على الرب والتقوى و 
 (6)منه وهللا أعلم"ابق مل ينسخ  فاملراد ابحللف التوارث واحللف على ما منع الشرع 

 ومن حيث االصطالح: فقد عرف احللف بعدة تعريفات يشري الباحث إىل بعض منها فيما يلي:

"عالقة تعاقدية بني دولتني أو أكثر يتعهد مبوجبها الفرقاء املعنيون ابملساعدة املتبادلة يف حالة  .1
  (7)احلرب".

                                                           
، 1عجي، ط، حتقيق: عبد املعطي أمني القلغريب احلديث( ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد، 1)
 .199-1/198، م(1985-ه1405بريوت: دار الكتب العلمية، )
 . 19/384، (دمشق: دار الفكر)ط، د.، اجملموع شرح املهذب وي، حميي الدين حيىي بن شرف، ( النو 2)
بريوت: دار الكتب )، 1طاحلاوي يف فقه الشافعي، ( انظر: املاوردي، علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، 3)

 .8/465، (م1994 -هـ 1414العلمية، 
ألبياري وعبد حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم ا السرية النبوية، بن أيوب احلمريي املعافري،  ( ابن هشام، عبد امللك بن هشام4)

 .1/133، (م1955-هـ1375مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، )، 2احلفيظ الشليب، ط
فضائل  مد فؤاد عبد الباقي، كتاب، حتقيق: حمصحيح مسلم، القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم أخرجه النيسابوري، (5)

بريوت: دار )ط، .دالصحابة رضي هللا تعاىل عنهم، ابب مؤاخاة النيب صلى هللا عليه وسلم بني أصحابه رضي هللا تعاىل عنهم، 
 .2530، احلديث رقم: 4/1961، (إحياء الرتاث العريب

 .16/82ه، 1392اء الرتاث العريب، ، بريوت: دار إحي2، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،  (6)
، (م1987من سلسلة عامل املعرفة،  117الكويت، )، والتكتالت يف السياسة العاملية( شكري، حممد عزيز، األحالف 7)

 .11ص
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 (1)حالة احلرب". "اتفاق رمسي بني دولتني أو أكثر على الدعم املتبادل يف .2
 (2)"املعاقدة واملعاهدة على التعاضد والتساعد واالتفاق". .3

د فقط، وهو الذي يقصد به عن الد ولعرف التعريف األول والثاين احللف العسكري بني 
معات بني األحزاب والتج أ يشمل التحالف السياسي الذي ينشاالطالق، وكالمها غري جامع حيث مل

عتمده للتعاون يف جماالت خمتلفة  وأما التعريف الثالث الذي ا الد ولبني  حالفاتالتَّ ، وال السياسيَّة
 لسياسيَّةاسواء ما كان منها بني األحزاب  التَّحالفاتالدكتور صالح الصاوي، فهو جامع لكل أنواع 

 .الد ولأو اجلماعات أو 

مع املعىن  وافقوهذا التعريف هو ما اعتمده الباحث، حيث يقصد ابلتحالف املعىن الذي يت
اللغوي والشرعي للفظ  فقد يكون التحالف بغرض حتقيق أهداف سياسية، وذلك إما أن يكون بني 

اليت  لتَّحالفاتاللخوض يف انتخاابت معينة أو  السياسيَّةها األحزاب ئاليت تنش التَّحالفاتأحزاب ك
 .الد ولتنشأ بني 

 املطلب الثاين: ضابط التحالف السياسي

تعدى مبا يكفل حتقيق املصاحل ودفع املضار مما ال ي اإلسالميَّةللدولة  عام ةدبري الشئون الالسياسة ت
مداركنا ال حتيط  كانت  وملا  ( 3)ن،حدود الشريعة أو أصوهلا الكلية وإن مل يتفق وأقوال األئمة اجملتهدي

اسية تعتمد يف سيوملا كانت التحالفات ال، نتقيد هبا فيه مصلحة كان البد من وضع ضوابطبكل ما 
األساس على املصلحة يرى الباحث أبن املصلحة هي ضابط أي حتالف سياسي بني القوى السياسية 

عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعين به ذلك، " فاملصلحة  والدول األخرى
نا نعين لكفإن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق، وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم، 

                                                           
يخ االطالع اتر )ديفيد ج. هاغلوند )مدير مركز العالقات الدولية يف جامعة كوينز يف كندا(، دائرة املعارف الربيطانية،  (1)

01/03/2015.) 
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/16349/alliance 

 .139، ص(دار اإلعالم الدويل)ط، د.، التعدديَّة السياسية يف الدولة اإلسالمية( الصاوي، صالح، 2)
، (م1988 -هـ 1408م، مصر: دار القل)، السياسة الشرعية يف الشئون الدستورية واخلارجية واملالية( عبد الوهاب خالف، 3)

 .20ص
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ابملصلحة احملافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من اخللق مخسة: وهو أن حيفظ عليهم دينهم 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما 

  (1).يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة"

 ها ما يلي: تعريف عدة أمور أمههذا اليؤخد من 

جلب لى عإن املصلحة هي جلب املنفعة ودرء املفسدة، وهذا املعىن يف أصل اللغة، فاللغة تطلق  .1
املصلحة مصلحة جمازاً، كما تطلق على املنفعة مصلحة حقيقة، واملنفعة نقيض املضرة فدفعها كذلك 

 مصلحة.
ليس كل جلب للغوي للكلمة  فعريف املعين اتإن اإلمام الغزايل حسب التعريف املاضي ال يقصد ابل .2

منفعة مصلحة كما ليس كل درء مفسدة مصلحة إال أن يقيد مبقصود الشارع سبحانه  فقد يعد 
الناس أمراً ما مصلحة وهو يف احلقيقة غري ذلك فقد ال يعد مصلحة يف نظر الشارع، وقد يرى أمراً 

 آخر مفسدة وهو عند الشارع غري ذلك وهكذا.
قاصد الشرعيَّة شرط أساسي البد منه وإال فال تعترب املصلحة مصلحة بنظر رجوع املصلحة إىل امل .3

 عة اخلمسة فينظر فيها فإن مل يقم نصيالشارع، وإذا رجعت املصلحة إىل مقصد من مقاصد الشر 
ة شرعاً فهي معتربة من ابب االستدالل املرسل وإال فهي مصلح اً خاص إبلغائها وكان جنسها معترب 

 مام.غريبة بتعبري اإل

لك هي املصلحة حسب اإلمام الغزايل من األصوليني القدامى، إىل جانبه التعريف الذي ت
اعتمده البوطي يف الضوابط حني عرف املصلحة يف االصطالح بقوله: " املنفعة اليت قصدها الشارع 

 ااحلكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقوهلم، ونسلهم، وأمواهلم، طبق ترتيب معني فيم
   (2) بينها."

يف  يرى أن العالقة بني فهمنا للمصلحةالسابق والباحث إذ اعتمد على تعريف اإلمام الغزايل 
التَّحالفات السياسيَّة ابعتبارها مناطاً كلياً لألحكام، وبني األدلة التفصلية ابعتبارها مناطاً جزئياً هلا 

                                                           
-ه1413دار الكتب العلمية، )، 1، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، طاملستصفىحامد حممد بن حممد،  ( أبو1)

 .174، ص(م1993
 .23، ص(دمشق: مؤسسة الرسالة)ط، د.، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالميةالبوطي، حممد سعيد رمضان، انظر: ( 2)
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وهو  مرتهد  إىل علة السكر يف حترمي اخلشبه العالقة بني البحث عن علة حكم ما، كأن يتوصل اجملن
ختريج املناط، وبني حتقيق املناط وهو إلتماس علة التحرمي يف غري األصل الذي ورد النص فيه،  

 كالتماسها يف النبيذ أو املسكرات األخرى.

ينبغي لتلك املصلحة أن تنضبط ابلضوابط اليت وضعها علماء األصول للتفريق بني املصاحل و 
الدكتور حسني حامد و  (1)عن تلك الضوابط الدكتور البوطي حتدثوقد  وبني املصاحل امللغاة، املعتربة
 :فحصروا تلك الضوابط يف األمور التاليةوغريمها  (2)حسان

 املصلحة يف مقصد من مقاصد الشارعأن تندرج  -أ

ر صن املصلحة املعتربة هي املصلحة اليت تندرج حتت مقصد من مقاصد الشريعة، وهي تنحإ
 يف األمور التالية:

حفظ الدين، والنفس، والعقل والنسل، واملال، فكل ما يؤدي إىل حفظ واحد من اخلمسة 
ففيه مصلحة، كما كل ما يفوت واحداً من املقاصد اخلمسة يعد مفسدة تنطوي املصلحة يف دفعها  

مبلكة فقهية  عذلك بشرط أال تتعارض تلك املصلحة مع ثوابت الشريعة، والبد للمجتهد أن يتمت
مقدمة  ام ةعتعارضها، ، وفيه البد أن ي علم أبن املصلحة ال دختوله على الرتجيح بني تلك املقاصد عن

 ر األصغر، وغري هذا من القواعد. على املصلحة اخلاصة، وأن الضرر األكرب يزال ابلضر 

  

                                                           
-120، ص(دمشق: مؤسسة الرسالة)ط، د.، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالميةلبوطي، حممد سعيد رمضان، ( انظر: ا1)

248. 
 .569-306، ص(القاهرة: مكتبة املتنيب)، ط، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي( انظر: حسني حامد حسان، 2)
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 الكتاب وال السنةمع رض املصلحة اأال تتع -ب

صلحة ال ميكن أن تتعارض مع نصوص الكتاب وال السنة حقيقة  ذلك  هذا ينبغي أن ي علم أن امليف
مبا تقرر أن العقل السليم ال ميكن حبال أن يتعارض مع النقل الصحيح، ويف حال بدى التعارض ينبغي 
للناظر أن يعيد النظر يف فهم النص أوالً مث يف تقدير املصلحة اثنياً، فقد تبدو األمور وكأهنا يف تعارض 

يف احلقيقة بعيد كل البعد من ذلك، ولتوضيح ذلك ما روي أن سيدان عمر رضي هللا تعاىل  ولكنها
عنه، منع سهم املؤلفة قلوهبم وهو صنف من األصناف الثمانية بنص القرآن الكرمي، لكن عمر رضي 

ال ضعف حهللا تعاىل عنه رأى أبن ذلك كان مرتبطاً حبالة معينة يف فرتة زمنية معينة، كان املسلمون يف 
وكانوا حباجة إىل أتليف قلب من ينضم إليهم  كي ال ينقلب على عقبيه بسبب ما قد يتعرض له من 
صراعات فكرية وداخلية قد حتمله إىل التخلي عن معتنقه اجلديد، فكان من احلكمة صرف شيء من 

د انتفى بعد أن ذلك ق أموال الزكاة لتلك الفئة أتليفًا لقلوهبم  وطمعًا يف إسالم كافرهم، وقد رأى أبن
ومل تعد هناك حاجة إىل أتليف قلوب من يعتنق اإلسالم وال حاجة إىل التودد  اإلسالميَّةة الد ولتوسعت 

إىل الكافر إلسالمه، فأوقف ذلك وقال أليب سفيان بن حرب وقد كان من هؤالء: "قد أعز هللا 
"  ويرى اإلمام مالك أن ذلك السهم املسلمنياإلسالم، وأغىن عنك وعن ضرابئك، إمنا أنت رجل من 

ال يرجع إليهم كون اإلسالم ليس حباجة إىل ذلك وهو مذهب أهل الكوفة كما ذكر ذلك القاضي 
       .بن أمحد من املالكية حممَّد

تقتضي  انت  كاألصل هو أن سيدان عمر رضي هللا تعاىل عنه مل يلغ نصاً، وإمنا عمل ابملصلحة، و 
يف حاجة إىل ذلك وهذا ما ذهب إليه غري واحد من الفقهاء عمالً  مَّةاأل كانت  أن يعود السهم كلما  

 (1)ابلنص وهو األصل، قال املاوردي من الشافعية أبن سهم املؤلفة ابق مل يلغ.

                                                           
عادل حتقيق: علي حممد معوض و احلاوي الكبري، غدادي، ( انظر: املاوردي، علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري الب1)

 .502-8/499، (م1999-هـ1419بريوت: دار الكتب العلمية، )، 1أمحد عبد املوجود، ط
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يف قول من يسو ي بني املصلحة وبني النص الشرعي يف الرتبة أو من يقدم املصلحة  ةفال عرب   وعليه
ر الباحث اهما تعالت  فإن جنسها العايل اثبت ابلنص ال حمالة، وهذا ما أشعلى النص، فاملصلحة م

إليه يف الضابط السابق، فمهما قيل يبقى رأي شاذ ال وزن له وال ميكن العدول إليه بعد أن قامت كل 
 األدلة على وجوب تقدمي النص على املصلحة يف حال ثبت تعارضهما.

 الصحيح عدم معارضتها للقياس -ج

املصلحة هي عموم وخصوص من وجه، فالقياس عبارة عن تتبع علة احلكم، و قة بني القياس ن العالإ
يرد فيه دليل خاص، ذلك ألن احلرمة راجعة إىل علة اإلسكار يف مل فاملائع املسكر حرام شرعًا وإن 

م نفسه كاخلمر وهو أصل، فلما تتبع اجملتهد تلك العلة فأوجدها يف غري اخلمر استطرد احلكم، حتقق احل
وهو احلرمة، فكل مسكر حرام، إنه القياس وكذلك املصلحة تسري من حيث سار القياس، ففي حرمة 

ه ات يفوت تلك املصلحة نفسها، كان تناوللعقل، فطاملا كان غريه من املسكر اخلمر مصلحة حفظ ا
مراعاة  سحرامًا طاملا حتقق فيه املناط، فبني القياس واملصلحة عموم وخصوص من وجه، فكل قيا

ملصلحة وليس كل مراعاة مصلحة قياساً  فاملصلحة تنفرد ابملصاحل املرسلة اليت ال تتعارض مع الضابط 
الثاين، وأما القياس فالبد له من أصل يقاس عليه  وعليه ينبغي أال تتعارض املصلحة ابلقياس، ويف حال 

إما نص اس وهو أصل القي رض معاتعارضت مصلحة بقياس فهي ليست يف حقيقة مبصلحة كوهنا تتع
 من الكتاب أو السنة وهكذا

 ها مصلحة أهم منها أو مساوية هلاعدم تفويت -د

صولية وهي من ألنبغي للناظر أن يعلم أبن املصاحل تتفاوت تفاوت املقاصد، وهو ما قررت القواعد اي
صلحة ال ن املللنظر يف األمور من وجهة نظر مقاصدي، وعليه جيب أن يعلم أب هلاألدوات اليت تؤ 

تعترب بذلك وإمنا ينبغي النظر إىل قرائنها، فقد تكون املصلحة اخلاصة مصلحة معتربة لكنها إذا 
ى وال تعترب، وكذلك إذا تعارض مصلحة جلب املنفعة غلارضت مع مصلحة أعم منها فإهنا تتع

عارض  حال تأبخرى درء املفسدة فإهنا ت لغى، فدرء املفسدة مقدم على جلب املصلحة،  وأما يف
ء على حساب األخرى بدون مرجح، ويف در  إحدامها املصلحة مبصلحة مساوية هلا، فال جيوز تفويت

 املفسدة ينبغي أال يؤدي إىل مفسدة أعظم منها، وهذه مما استقر من القواعد األصولية.
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حة لفالتحالف السياسي إذاً ينبغي أن ينضبط مبقاصد الشريعة  فالتحالف الذي يسعى جللب مص
عن  -مصلى هللا عليه وسل-أو درء مفسدة فهو حتالف مشروع وجائز. ويشهد على هذا قوله  مَّةلأل

حلف الفضول: "لو دعيت  إىل مثله يف اإلسالم ألجبت" وقوله"ما زاده اإلسالم إال شدة"، فحلف 
القات يف عالفضول كان على أساس نصرة املظلوم، ورفع الظلم عن الناس بغض النظر عن املعتقد، وال

لى دها اإلسالم إال شدة، فالتناصر على احلق والتعاون عز ية على القيم اإلنسانية اليت مل اإلسالم مبني
  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ وتعاىل وذلك بقوله تعاىل:  هالرب والتقوى مما أمر به هللا سبحان

تبارك يف اآلية ينهى ( 1).چېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ەئې  ى    ى  ائ  ائ
ييز األسباب، وأيمرهم ابلتعاون فيما بينهم دون مت كانت  وتعاىل املؤمنني من االعتداء على الغري مهما  

بني مؤمن وكافر، فالتعاون على الرب خلق إسالمي رفيع، واإلسالم ال يسلب الناس حقوقهم، فمن 
فعة لغضب ودحق املؤمن أن يغضب ومن حقه أن يكره ولكن ليس من حقه أن يعتدي يف فورة ا

كما ليس للمؤمنني أن يعني بعضهم بعضاً على العدوان، لكن عليهم أن يعني   ( 2)الشنآن على الغري،
    (3)بعضهم بعضاً على ما فيه الرب والتقوى، فهذا هو املقصود من اآلية.

وعليه  فإن الباحث يرى أبن أي حتالف تنوي القوى اإلسالمية إبرامه بينها وبني القوى 
ية األخرى أو بني الدولة اإلسالمية وبني الدول األخرى ينبغي أن يكون مبين على املصلحة السياس

 . وأن تلك املصلحة ينبغي أن تنضبط ابلضوابط اليت أشار إليها الباحث آنفاً 

  

                                                           
 . 2( سورة املائدة، اآلية: 1)
 .2/839، (هـ1412بريوت: دار الشروق، )، 17، طيف ظالل القرآن(انظر: الشاريب، سيد قطب إبراهيم حسني، 2)
بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، )، 3، طمفاتيح الغيب( فخر الدين الرازي، حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي، 3)

 .11/282ـ، (ه1420
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 السياسيَّةاملبحث الثاين: حتالف اجلماعات واألحزاب 

ة اليت ال ميكن حتقيق املصلح السياسيَّةو األحزاب بني اجلماعات أ السياسيَّة التَّحالفاتن الغرض من إ
ياسي من جبميع أطيافها، وإن هذه املسألة يف فقهنا الس السياسيَّةأن تتحقق إال ابلتعاون بني القوى 

عرية عن مسلك القطع، خلية عن مدارك  اإلمامةابب ما ذكره إمام احلرمني حني قال: "معظم مسائل 
لى هللا ص-راجع إىل املصلحة  ولذلك مل حيدد النيب  اإلمامةسائل احلكم و " وإن احلكم يف م(1) اليقني

 التَّحالفات، وإن به سائل املتعلقةاملطريقة بعينها جيب األخذ هبا يف تنصيب اإلمام ومجيع  -عليه وسلم
 ، وهذاختالفهااجلماعات مع االيوم من ذلك الباب حيث ختتلف وجهات النظر اليت تتبناها  السياسيَّة

ال نعاب عليه  فقد يكون هذا االختالف هو السبيل األمثل لتحقيق املصلحة املشرتكة اليت يسعى مما 
 .، وإن مدار احلكم على حتالف بعينه منوط ابملصلحة اليت حيققها ذاك التحالفالسياسيَّةهلا كل القوى 

ع الصحابة مل يسالتخلص منه دوماً  حيث  مَّةوإن االختالف يف فرعيات الشريعة ال ميكن لأل
يما فتالف أمور ورغم وقوع االخ لف الصحابة يفتخمة الكرام إال أن خيتلفوا، فقد اوالتابعني وال األئ

بينهم مل خيلق ذلك ضغينة يف قلوهبم، ومل يفرق مشلهم، وقد كانوا أقرب الناس عهدًا ابلنبوة، فإذا كان 
عضًا فيما أن نتخلق أبخالقهم وأن يعذر بعضنا بهؤالء قد اختلفوا فال يسعنا اليوم يف اختالفاتنا إال 

 (2) اختلفنا فيه.

 فكل ما حيفظ للناس دينهم وأنفسهم  ًا البد وأن تنطوي حتت مقصد شرعيفاملصلحة إذ
وهذا مفهوم  .اإلسالميَّةوعقوهلم ونسلهم وأمواهلم مصلحة معتربة شرعاً وهو مقصد من مقاصد الشريعة 

عرية عن مسلك القطع، خلية عن مدارك  اإلمامةقال: "أن معظم مسائل من قول اإلمام اجلويين حني 
حيقق املصلحة  اة بكل مالد ولهو تدبري شؤون الناس و  الشرعيَّةاليقني" ، فلما كان موضوع علم السياسة 

 . الشرعيةاملصلحة مدار السياسة  ت  عد  أو يدرء املفسدة، 

  يلي:حث ثالثة مطالب، وذلك فيما ويتفرع من هذا املب
                                                           

بد العظيم الديب، حتقيق: عالغياثي غياث األمم يف التياث الظلم، ( اجلويين، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد، 1)
 .75، ص(هـ1401احلرمني،  مكتبة إمام)، 2ط
القاهرة: دار الشروق، )، 1، طالصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم( انظر: القرضاوي، يوسف، 2)

 .171-170ص (،2001-ه1421
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 اإلسالميَّةاملطلب األول: حتالف اجلماعات 

األصوات  تفبدأ ،السياسيَّة إىل القيادة واملرجعية مَّةفتقار األاإىل  اإلسالميَّةقوط دولة اخلالفة أدى س
تتعاىل إبعادة بناء دولة اخلالفة أو على أقل تقدير نقلها إىل بلد غري تركيا، فاختلف الناس يف سبيل 

اليت فيها ة لد ولامصر  كانت  يعة احلال  بدولة اخلالفة جمدداً، وبط إقامةماعات اليت تنوي ذلك وتعدد اجل
 هذا بشكل كبري، يف مَّةاتسعت فيها تلك االنقسامات حسب موقعها من األ املسلمون هم األكثرية

عو إىل دالوقت اختلف الناس بني من يدعو للتغريب واألخذ ابحلضارة الغربية بكل ما فيها وبني من ي
رفضها، وبني من يرى االنغالق على مجيع االجتاهات ورفض مجيع التيارات اليت ظهرت وقتئذ  على 
الساحة، فلم يسلم التيار اإلسالمي من هذا االنقسام، فانقسم إىل مجاعات متعددة منها اجلمعية 

ذا االنقسام الذي  ه يف ه، ومجعية أنصار السنة، ومجعية الشباب املسلم وغريها، وجد البنا نفسالشرعيَّة
 املتمثلة مَّةتفرقة للعمل سوايً ملصلحة األكاد أن يذهب ابألخضر واليابس، فحاول مجع تلك الطاقات امل

لف عن نا مل خيت، فالب  املسلمني، وكان فكرة إنشاء مجاعة اإلخوان اإلسالميَّةة الد ول إقامةإعادة يف 
 يدعو إليه القوميون من مبادئ مثل فكرة القومية والوطنية رفض ما يالقائمة ومل  اإلسالميَّةاجلماعات 

ق بني الثابت ي، وهذا مما متيز به فكره العميق يف فهم املقاصد والتفر اإلسالميَّةوجيد أصوهلا يف الشريعة 
   (1) واملتغري يف الفقه اإلسالمي.

 ة احلديثة بعدالد ولتزامن ظهورها مع مرحلة جديدة من مراحل  املسلمنيفجماعة اإلخوان 
ة لد ولاسقوط دولة اخلالفة، متيزت ابنفتاح كبري على ما حيدث يف العامل بني تغريات عميقة يف اجملتمع و 

عيش احلداثة حماولة فذة ل املسلمنيوهذا ما محل الفيلسوف الفرنسي إىل اعتبار أتسيس مجاعة اإلخوان 
أخرى معظم تيارات فكرية متباينة سلفية و  وقد استطاع البنا بذلك أن جيمع حتت دعوته (2)إسالمياً،
م اليت تعرضت هلا اجلماعة من السجن والتنكيل من 1964وبدى ذلك واضحًا بعد حمنة  (3)صوفية،

                                                           
روق، القاهرة: دار الش)، 1، طالصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم( انظر: القرضاوي، يوسف، 1)

 .169-167، ص(2001-ه1421
،  (م2000دار عام ألفني، )ط، د.، ترمجة خليل أمحد خليل، األصوليات املعاصرة أسباهبا ومظاهرها( انظر: روجي غارودي، 2)

 .77ص
 .61، ص(م2010مكتبة مدبويل، )، 1، طدليل احلركات اإلسالمية املصرية( انظر: عبد املنعم منيب، 3)
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حتكم مصر وقتئذ ، مما أدى إىل انقسام اجلماعة على نفسها إىل أربعة أقسام،  كانت  قبل السلطة اليت  
 (1)ن أبرز تلك اجلماعات ما يلي:محل كل قسم فكراً متبايناً عن اآلخر، فكا

  املسلمنيمجاعة اإلخوان  -1

هم اجلماعة الذين واصلوا ما بدأه البنا قبل االصطدام ابلسلطة، وهؤالء هم من يسمون اليوم ابسم 
، ومازالوا يطبقون مبادئ املؤسس العام إىل حد ما حىت اآلن ويلتزمون املسلمنياجلماعة مجاعة اإلخوان 

اعة ، مع كل ذلك جند أبن هناك دراسات حول مجاإلسالميَّةة الد ول إقامةقيق أهدافها و ة يف حتسلمي  ابل
والبعض اآلخر حتامل عليها وذهب إىل وصفها أبهنا اجلماعة اليت  (2)بعضها أنصفتها املسلمنياإلخوان 

 (3) .املسلمنيتعتقد أهنا وحدها مجاعة 

 السلفي التيار -2

ن أن ال قبل هلم و هم هؤالء الذين يقر فية يف مصر  فالتيار السلفي خيتلف هذا التيار عن الدعوة السل
عات اجلاهلية إال إبنكار ما تقوم به السلطة فيها ابلقلب وليس ابليد وال ابللسان. ابلتصدي للمجتم

اجلماعة امتدادًا لفكر احلركة السلفية يف مصر، وهي دعوة يف احلقيقة ال متثل كيااًن واحداً تعد هذه ف
ة واحلكم قراطي  دميالًا فكراًي أو تنظيمياً  جندها جمموع تيارات ختتلف يف رؤاها حول قضااي متجانس

لكنها يف الظاهر ( 4) والدعوة  وجند أبن بعض تلك التيارات يرتبط بتيارات وقيادات أخرى خارج مصر،
 املسلم. جملتمعيف ا اإلسالميَّةبعد نشر التعاليم  اإلسالميَّةة الد ول إقامةتتحد يف اهلدف وهو 

                                                           
-ه1413القاهرة: دار الرشاد، )، 1طموسوعة الفرق واجلمامات واملذاهب اإلسالمية، د املنعم، ( انظر: احلفين، عب1)

 .31-30، ص(م1993
بطها بكل اء اجلماعة لر دعات جبماعة اإلخوان املسلمني، وأن ذلك حماولة من أعاويذهب بعض الباحثني إىل فكرة ربط تلك اجلم

إىل اليوم مثل عبد املنعم منيب يف كتابه دليل احلركات اإلسالمية املصرية، مظاهر العنف اليت تظهر يف مصر من ذلك الوقت 
  .73-72ص

 .(م1994-ه1414دار الدعوة، )، 5، طاإلخوان املسلمون أحداث صنعت التاريخ( انظر: حممود عبد احلليم، 2)
-ه1417دار...،)، 3، طنةاجلماعات اإلسالمية يف ضوء الكتاب والس( انظر: اهلاليل، أيب أسامة سليم بني عيد، 3)

 .161-159، ص(م1997
ات، الدوحة: مركز اجلزيرة للدراس)، ، الظاهرة السلفية التعدديَّة التنظيمية والسياسات( انظر: عمار أمحد فايد وآخرون4)

 .51، ص(م2014-ه1435
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 )مجاعة التكفري واهلجرة( املسلمنيمجاعة   -3

ن يقووا عات اجلاهلية ابلفرار بدينهم، إىل أمصطفى وهي ترى أن اعتزال اجملتم قام بتأسيسها شكري
ويشتدوا يف دار اهلجرة، ويبقوا قادرين على مواجهة من يسموهنم ابلكفار  ذلك ألهنم قد كفروا هذه 

ا مبثابة اجملتمعات اجلاهلية، وبغض النظر عما يقال عن اجلماعة، وينبغي من ابب اجملتمعات، واعتربوه
   (1) اإلنصاف التفريق بني فساد الفكر وبني فساد الضمري، وبني سوء الفهم وبني سوء النية.

 مجاعة اجلهاد: -4

نوا م وكا1966نشأت هذه اجملموعة على يد علوي مصطفى، وإمساعيل طنطاوي، ونبيل الربعي سنة  
 وقت إنشائها، وتتبىن اجلماعة املنهج السلفي يف جمايل االعتقاد والدراسات عام ةطلبة يف الثانوية ال

إذاً هي مجاعة  (2)واالقتصادي القوة املسلحة، جتماعي  نهج التغيري السياسي واالم، كما تتبىن الشرعيَّة
 .إلسالميَّةاة الد ولحيدة لتحقيق ترى القتال ضد السلطة الكافرة واجباً دينياً، وأنه الوسيلة الو 

اسي ج النظام السيهبذا ميكن تصنيف تلك اجلماعات اليت تضم اجلماعات املنشغلة خار 
 :أكثر منه الطابع السياسي إىل صنفني جتماعي  غلب عليها الطابع االيوداخلها واليت 

مبتطلبات العصر،  ة مع التكيفسلمي  ة املسلمة بطريقة الد ولاجملتمع املسلم و  إقامة: صنف يسعى إىل أوال  
 السياسيَّةسات داخل املؤس السياسيَّةوتنبذ العنف جتاه اجملتمعات أو األنظمة القائمة، يؤمن ابملشاركة 

، ميثل هذا همن وحي االنقسام الذي وقعت في مَّةللدولة، ال يعتقد يف ذاته القدرة مبفردها على إنقاذ األ
تونس  يف مصر وحركة النهضة يف املسلمنيعاصر مثل مجاعة اإلخوان السياسي امل التيار رواد اإلسالم

 .السياسيَّة تعدديَّةاليف العامل اإلسالمي اليت تؤمن ابملشاركة و  اإلسالميَّةوغريها من اجلماعات والتيارات 

لتشدد ف واة املسلمة بصورة خمتلفة منطق القوة والعنالد ولاجملتمع املسلم و  إقامة: صنف يسعى إىل اثنيا  
يسيطر عليها، فذهبوا إىل تكفري األنظمة اليت ال تطبق الشريعة وال تسعى إىل ذلك، وتسعى انطالقاً 

                                                           
 .13،  ص(م1990-ه1411القاهرة: مكتبة وهبة، )، 3، طظاهرة الغلو يف التكفري( انظر: القرضاوي، يوسف، 1)
 .75، ص(م2010مكتبة مدبويل، )، 1، طدليل احلركات اإلسالمية املصرية( انظر: عبد املنعم منيب، 2)
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 إقامةو  إىل اجلهاد املسلح كأداة للتغيري وحتقيق أهدافها اإلسالميَّةمن الدعوة النظرية لإلسالم والعقيدة 
 على الطواغيت.  -عبريهمحسب ت-اء املنشودة وذلك ابلقض اإلسالميَّةة الد ولاجملتمع و 

ميثل هذا التيار اجلماعات أو التنظيمات اجلهادية اليت تتبىن العمل املسلح، هنجها النهج الذي 
، إذ لسياسيَّةايف العراق والشام اليوم، وهو تنظيم جهادي ال يؤمن ابملشاركة  اإلسالميَّةة الد ولتسلكه 

بني التاريخ بشكل عام، ال يفرق بني الفقه السياسي و تعتمد اجلماعة على فهم راديكايل للرتاث الفقهي 
السياسي اإلسالمي على أقل تقدير، ومع كل ذلك فهو التنظيم اجلهادي الذي استطاع أن حيقق 

 االكتفاء الذايت مما يكثر الشكوك حوله.

وين مبلي لتنظيمل مالياً استطاع التنظيم السيطرة على آابر النفط شرق سورية فيقدر الدخل اليومي
، كما استطاع السيطرة على أكثر من نصف مليار دوالر من (USD2,000,000دوالر أمريكي )

( من خالل السيطرة على البنك املركزي العراقي وخمزونه من الذهب USD5,000,000النقد )
 املالية للتنظيم. روالنقد، وغريها من املصاد

ا ما عة يف العراق وسوراي، وهذوعلى مستوى األرض، فإن التنظيم يسيطر على مساحات واس
مل يقدر عليه حىت تنظيم القاعدة منذ نشأهتا إىل اليوم، ومن حيث السالح فحدث وال حرج  فقد 
استوىل التنظيم على خمازن السالح للجيش العراقي يف املصول، وخمازن السالح التابعة للجيش احلر 

ألسلحة مي التابع لنظام بشار األسد، وغريها من االسوري )اجلناح املسلح للثورة السورية(، واجليش النظا
. (1) 

ؤمن إال بذاته، ة وال يدميقراطي  لوهذا الصنف الثاين خارج حمل الدراسة، فهو يف األساس يكفر اب
ة دون مشاركة غريه من القوى اليت ختتلف معه يف معتقداته الد ولبزمام  القيامويدعي القدرة على 

بني  لسياسيَّةا التَّحالفاتو  السياسيَّة التعدديَّةس حمل احلديث حيث ، وهذا الصنف ليالسياسيَّة
  السياسيَّة تعدديَّةالة و دميقراطي  ل، فهو خيتلف متاماً عن الصنف األول الذي يؤمن اباإلسالميَّةاجلماعات 

 .السياسيَّةنتيجة النضج السياسي الذي اكتسبه من خالل مشاركته يف احلياة 

                                                           
، (م2015بريوت: دار الساقي، )، 1، طاجلزور والتوحش واملستقبل-الدولة اإلسالمية ( انظر: عطوان، عبد الباري،1)

 .11-10ص
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يع ، وهذا ما تبنته مجاإلسالميَّةة الد ول إقامةالصنف األول( تدعي سعيها إىل إن تلك اجلماعات )
اجلماعات اليت قامت بعد سقوط دولة اخلالفة، وهذا مرتكز توحد تلك اجلماعات والتقارب فيما بينها 
 يبقى يف إطار تقارب الرؤى ووجهات النظر، ويبقى احلوار بني تلك اجلماعات اخلطوة األوىل لتقريبها

من بعضها البعض، وإال كيف ختتلف وهي تسعى إىل حتقيق هدف واحد؟! إن احلديث عن حتالف 
حيملنا إىل الرجوع إىل ضوابط تعددها، واليت منها وحدة املرجعية، وإن تلك  اإلسالميَّةاجلماعات 

يف منهجية الرجوع، ف لكنها ختتل اإلسالميَّةة الد ول إقامةيف طريق  اإلسالميَّةاجلماعات تتفق يف املرجعية 
 (1) وهذا يدعوان إىل ضرورة التمييز بني األمور التالية:

 التمييز بني الوحي والتاريخ: -1

االلتزام هبا   ميَّةاإلسالإن الوحي املتمثل يف القرآن والسنة ميثل املرجعية اليت ينبغي على اجلماعات 
لة ابلكتاب املتمث اإلسالميَّةعية حيث ال جيوز شرعاً جلماعة إسالمية أن تتبىن مرجعية غري املرج

 (2)فهي شواهد ال ينبغي أن يلزم البعض  البعض اآلخر ابألخذ هبا  يةالتارخياألحداث والسنة، وأما 
  يف الفكر اإلسالمي هلا جانبان: اإلمامةذلك ألهنا غري ملزمة شرعاً وهي حمل اختالف  وأن قضية 

ىئ     ىئ    ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ  تثاالً لقوله تعاىل:جانب اترخيي ينبغي التوقف عن اخلوض فيه  إم -أ

 ( 3).چجئ  حئ  مئ  ىئ          يئ    یىئ          ی  ی  ی
   يف اإلسالم، وحيتاج إىل يقظة ووعي وإخالص كي  اإلمامةجانب اجتهادي يتصل بفقه  -ب

 (4)املعاصر، وهذا ما جيب العناية به واالهتمام. املسلمنينصلح واقع 

 دئ وبني وسائل جتسيدها التارخيية:التمييز بني املبا -2

                                                           
، (م2008قايف، دمشق: مركز الناقد الث)ط، د.، اخلالفات السياسية بني الصحابةه ( انظر: الشنقيطي، حممد بن خمتار يف كتاب1)

 .29ص
م(، 2006-ه1427، )القاهرة: دار الشروق، 2، طاإلسالمية للدولة السياسي النظام يفسليم،  حممد انظر: العوا، ( 2)

 .109-108ص
 .134( سورة البقرة، اآلية: 3)
م، 1997-ه1418، القاهرة: دار الطباعة احملمدية، 1، طاحلوار بني اجلماعات اإلسالمية( انظر: املسري، حممد سيد أمحد، 4)

 .118ص
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السعي دومًا يف حتقيق املبادئ اليت دعاان إليها اإلسالم كالعدل دون اجلمود  اإلسالميَّةينبغي للحركة 
وافق مع تلك يتوافق مع مبادئ الشريعة وفيه ما ال يت ما على الشواهد التارخيية، فتارخينا السياسي فيه

ا يصلح حالنا م نا وبني مراجعة اترخينا وأخذ منهوالتخوين بينأوف املبادئ، وال ينبغي وضع حاجز اخل
 ويتوافق مع مبادئ الشريعة احلنيفة. 

 التمييز بني مكانة األشخاص وقدسية املبادئ. -3

د الرجل و من األمهية مبكان التمييز بني املبادئ واملواقف وبني األشخاص، فلما ختتلط األمور وال يع
ي ب وخيتلف الناس وال يكاد جيتمعون على شيئ، ومن هنا تبقى املبادئ هيفرق بينها  حتصل العجائ

اليت نسعى إىل إحقاقها، وتبقى مكانة األشخاص ال ينقص منها شيء  فالعصمة مل تتحقق إال يف 
 .لسالموا الصالة عليهم قبله من والرسل واألنبياء -صلى هللا عليه وسلم-شخص رسول هللا 

ت هذا التمييز، أصبح من السهل جدًا الدخول يف مناقشات إذا أصبح لدى تلك اجلماعا
، إلسالميَّةاة الد ول إقامةالتحالف فيما بينها، للوصول إىل هدف  إقامةتوحيد رؤى تلك اجلماعات و 

ة الد ولمع املسلم و اجملت إقامةبني اجلماعات يف الرؤى والوسائل ال يف اهلدف املتمثل يف  التَّحالفاتف
 ل اهلدف املشرتك  فيما بينها.املسلمة فهو ميث

جلماعات يف توحد املرجعية واهلدف  لردم الفجوات بني تلك ا التَّحالفاتوتتمثل األرضية لتلك 
جسور التواصل فيما بينها، مما يسهل مهمة اخلروج من رحم اخلالفات برؤية وآلية توحد اجلميع،  إقامةو 

 يعمل عليها للوصول إىل اهلدف املشرتك.

، ن اخلالف فيهااليت ميك الفروعوبني  اليت ال جيوز وقوع اخلالف فيها ني األصولالتفريق ب
واألصل هو ما كان قطعي الثبوت قطعي الداللة، وما فقد  القطع يف ثبوته أو داللته فهو الفرع، هذا يف 

 الكلية دابب العقيدة وأما قواعد نظام احلكم يف اإلسالم فإن الثابت احملكم ينحصر يف األصول والقواع
، ، سيادة القضاء، مبدأ الشورى، احلسبة، صيانة احلقوق واحلرايتمَّة: سيادة الشريعة، سلطة األاليت هي
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االً لالجتهاد، حبيث مل ترتك ألحد فيها جم اإلسالميَّةهذه مجلة من األصول واحلقوق اليت صانتها الشريعة 
   (1)فهذه قيم حمكمة يف ذاهتا ال يرد عليها نسخ وال ختصيص.

رغم إقحامها يف كتب العقيدة هي من املسائل الفقهية  اإلمامةومما ال شك فيه هو أن مسائل 
خيتلف الناس يف الرجوع إليها، اخلالف فيها قائم إىل يوم الدين، قال الشهرستاين: "أعظم خالف بني 

فما  (2)" اإلمامةإذ ما سل سيف يف اإلسالم على قاعدة دينية مثل ما سل على  اإلمامةخالف  مَّةاأل
به قوم ليس من الضروري أن يصلح به قوم آخرون، وهذا ما يعىن به عند التفريق بني الوسائل  أصلح

ة واملبادئ، فاألول طابع التغيري فيه أصل وأما الثاين فالتغيري فيه عر ض، وهذا ما يعرب عنه البعض بنظري
وله حباجة يل األقوم لرفع اخلالفات، يبقى حصورغم ضرورة توحيد اجلماعات وهو السب الثابت واملتغري.

إىل مزيد من العمل اجلماعي الذي ينبغي أن يتكاتف عليه اجلميع، فهو عمل شاق قد ال يتيسر على 
املدى املنظور، كما ينبغي لتلك اجلماعات أن توقن أبن ساحة العمل اإلسالمي واسعة ملن يقصده وال 

 (3) تضيق أبحد أبداً.

 وعلى عليها القضاء ال ميكن اليت األمور من اجلماعات وإنشاء االختالف قوعأن و تقرر  فإذا
 مَّةجب وضع الضوابط اليت تساهم يف توظيف وجود تلك اجلماعات يف الرقي ابألكان الوا، فآاثرها

، فلحتاليوم، فما مل تتحد الرؤى بني تلك اجلماعات يف سبيلها إىل حتقيق أهدافها، ال ميكن هلا أن 
 قع يف حمظور شرعي وهو االختالف املذموم الذي هنى عنه الشارع الكرمي.بذلك ت

وهذه احلقيقة تبدو واضحًا يف نصوص الشريعة، فلو أراد هللا أن خيلقنا غري خمتلفني، لفعل، 
ڻ  ڻ    ڻ  ڻچ : ولكن حكمته سبحانه قضت أن خيلقنا خمتلفني كجزء من االبتالء، قال تعاىل

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ےھ  ھ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ

                                                           
 تطبيق وثحب مركز الدويل، اإلعالم دار: )القاهرة د.ط، ،اإلسالمية الدولة يف السياسية التعدديَّة صالح، الصاوي، انظر:(1)

 .38، صم(1992 الشريعة،
، (ريوت: دار املعرفةب)ط، د.حتقيق : حممد سيد كيالين،  امللل والنحل،بن أيب بكر أمحد،  ( الشهرستاين، حممد بن عبد الكرمي2)

1/20.  
بريوت: مؤسسة )، 1، طالسنن اإلهلية يف األمم و اجلماعات و األفراد يف الشريعة اإلسالمية( انظر: زيدان، عبد الكرمي، 3)

 .154-153، ص(م1993-ه1413الرسالة، 
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واحدة، يهود ونصارى ومسلمني، لكن اقتضت حكمته أن  أمَّةنا مجيعًا لأي لو شاء هللا جلع (1).چ
 خنتلف وجعل السر يف ذلك االبتالء.

وكما أن هذه احلقيقة اثبتة فإن الوعي العام يدركها، وهذه إجيابية ميكن استغالهلا يف توحيد 
اعات  فال ينبغي ألية مجاعة من تلك اجلماعات أن تدعي احلق اإلهلي، وال أن تنصب رؤى تلك اجلم

ام به ، حسب االستبيان الذي قالعداء جلميع اجلماعات األخرى اليت ختتلف معها يف وجهات النظر
الباحث، يرى معظم املشاركني أبن األصل تعدد تلك اجلماعات وال يرون أبن تعددها يتعارض مع 

   فقد جاءت النتائج كما يلي: اإلسالميَّةالشريعة 

عة وأن ذلك ال يتعارض مع الشري اإلسالميَّةمن املشاركني مشروعية تعدد اجلماعات  %59يرى 
األخرى، بينما من التخصصات  %27.8مقابل  %31.2 بلغت نسبة مشاركة الشرعيني ،اإلسالميَّة

هؤالء من ذوي التخصصات  من %10.7 من  %20لغت نسبة من يرى عدم مشروعية ذلك ب
نضبطة م، وهذه النسبة تعادل ثلث تقريباً من عدد املشاركني ذوي اخللفية الشريعة، وهي نسبة الشرعيَّة

 مجالية لكال االجتاهني.  ابملقارنة بني النتيجة اإل

 مدرجاهتصصات و االجابة مقارنة بني التخ عدد املشاركني يف يلي الصور البيانية اليت توضحوفيما 
 العلمية.

  

                                                           
 .48آلية: ، ااملائدة( سورة 1)
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 الصورة األوىل:
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 الصورة الثانية:

 
وال  األصول يف، تتفق دور تكامليب تقومأن يرى الفريق األول أبن اجلماعات ينبغي  وعليه 

اهلدف  هذا ال أبس فيه طاملا يسعى اجلميع إىل حتقيقتلف يف الفروع واملناهج والرؤى، فختمانع أن 
 الشرعيَّة ضوابطة ابلل مجاعأن تنضبط ككما ينبغي ،  املنشودة اإلسالميَّةة د ولال إقامةاملتمثل يف  املشرتك

 واالستدالل هبا. اإلسالميَّةالختالف، وطريقة الرجوع إىل أصول الشريعة ل

فإذا نظران على سبيل املثال إىل اجلماعات اليت متت اإلشارة إليها آنفاً، جند أبن تلك اجلماعات 
آداة كاملنشودة، مجاعة منها تتبىن العنف   اإلسالميَّةة الد ول إقامةحد هو تسعى إىل حتقيق هدف وا

جند األرضية  شرعيَّةالللتغيري بينما ترى مجاعة أخرى غري ذلك، فكلما التزمت تلك اجلماعات ابلضوابط 
 املناسبة اليت ميكن أن تلتقي فيها تلك اجلماعات مع تباين وجهات نظرهها.

  إجاابت املشاركني كما يلي: كانت  ، فاإلسالميَّةالف اجلماعات وقد طرح الباحث سؤال حت
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من املشاركني ضرورة حتالف اجلماعات اإلسامية  %77وتبدو النسب واضحة حيث يرى 

يرون أبن حتالف تلك اجلماعة حيقق مصلحة  %16.20يؤيدون ذلك بشدة إىل جانب  60.80%
من املشاركني األمر ال يستلزم  %8.8اليوم، بينما يرى   ةمَّ حسب الظروف اليت متر هبا األ مَّةلأل عام ة

 .اإلسالميَّةحتالف تلك اجلماعات 

جلماعات أهدافها وإال فأمر قيام تلك ا مَّةوينبغي لتلك اجلماعات أن تتبىن مشروعاً حيقق لأل
 األحزاب. كاليت تؤدي إىل حرمة قيام تل الشرعيَّةوعدم قيامها بواجبها ينذر بوقوعها يف املخالفات 

 اإلسالميَّةطلب الثاين: حتالف األحزاب امل

عن اجلماعات كوهنا الفاعل السياسي الذي ميثل اجلماعات  اإلسالميَّة السياسيَّةتتميز األحزاب 
سياسياً، فهي بطيبعة احلال تسعى إىل وضع الربانمج السياسي للجماعة حمل التنفيذ،   اإلسالميَّة

الف حتوميثل يف مصر احلرية والعدالة اجلناح السياسي للجماعة،  نياملسلمكحزب مجاعة اإلخوان 
فقد حتالفت تلك  (1) أقرب مثاالً على ذلك بني النور والبناء والتنمية واألصالة اإلسالميَّةالكتلة 

 .م2012-2011ربملانية املصرية يف خلوض االنتخاابت الاألحزاب 

                                                           
  (20/02/2015)اتريخ االطالع:  ( انظر: جريدة األهرام:1)
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إليه  ميكن أن تسعى كلمة تلك األحزاب وهو هدفهذا النوع من التحالف حيقق مصلحة توحيد  وإن 
يف مواجهة  سيَّةالسيااألخرى وتوحيد براجمها  اإلسالميَّةتوحيد كلمة األحزاب ل اإلسالميَّةاألحزاب ع يمج

ليت قامت من ا السياسيَّةغريها من األحزاب واجلماعات مما مينحها الثقل السياسي يف حتقيق األهداف 
 أو مؤقتة كانت  ة  دائم التَّحالفاتبغض النظر عن نوع تلك و حتكيم شرع هللا  فوه أجلها تلك األحزاب

 ال يرتك جله. هوما ال يدرك كل  التَّحالفاتتلك  إقامةتقتضي فإن املصلحة 

 اإلسالميَّةت األحزاب واجلماعا املسلمنييذهب بعض الباحثني إىل القول بوجوب التحالف بني 
طالق وإال حلرم التعدد أصالً  حث يرى أبن األمر ليس على هذا اإلوالبا  (1)،اإلسالميَّة الد ولبل بني 

إىل جانب القول بوجوب التحالف فيه  اإلسالميَّةذلك ألن القول جبواز تعدد اجلماعات واألحزاب 
يف الدين،  كمفهوم سياسي وبني التشتت والتفرق  السياسيَّة التعدديَّةتناقض واضح، وهو اخللط بني 

أشار إليها  حسب الضوابط اليت اإلسالميَّةال يرى مانعاً شرعياً يف تعدد اجلماعات واألحزاب فالباحث 
يف معرض حديثه عن اجلماعات واألحزاب، وأن التحالف بني تلك اجلماعات مرده املصلحة املنضبطة 

 مبقاصد الشريعة واليت خيتلف الناس يف تقديرها.

 مع غريها من األحزاب اإلسالميَّةب اجلماعات واألحزا الفاملطلب الثالث: حت

امهت يف عام تعد نتيجة حتمية سبشكل  اإلسالميَّةإن املرونة اليت تتصف هبا اجلماعات أو األحزاب 
فبمجرد  ،األخرى السياسيَّةتنازل تلك اجلماعات عن نربة االستعالء والتمايز عن ابقي املكوانت 

نفسها ضمن  ةاإلسالميَّ ، جتد اجلماعات دميقراطي  الام السياسي املتمثل يف النظ الدخول يف التنافس
خول يف حتالفات الد تلك اجلماعات ظروف قبول أ  مما هيَّ املشاركة فيه طرافبني األ يز فيهاال مت مسار

ى اخلوض يف أيديولوجياً، فأية مجاعة تر فكرايً و سياسية مع بقية التكتالت األخرى رغم اختالفها معها 
املكوانت  عمتقدم مجلة من التنازالت اليت ختلق هلا املساحة املشرتكة يلتقي فيها  السياسة عليها أن

 األخرى. السياسيَّة

اليت جتمعها  ةالسياسيَّ مع القوى  السياسيَّة التَّحالفاتاليت تشارك يف  اإلسالميَّةإن األحزاب 
افها اليت ال حتقيق أهد ، وأهنم بذلك يسعون إىلالتَّحالفاتمعها أهداف مشرتكة ترى مشروعية تلك 

                                                           
 http://gate.ahram.org.eg/News/129604.aspx 
 .38، صاملعاصر عالواق ضوء السياسية يف التحالفات أحكامشراب،  العزيز عبد حممد الرمحن هذا الرأي قال به عبد( 1)

http://gate.ahram.org.eg/News/129604.aspx
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، ورغم ذلك هناك من يرى عدم مشروعيتها  وبسبب هذا اإلسالميَّةالقوى غري أهداف تتعارض مع 
 لشرعيَّةااالختالف عرض الباحث رأي كل فريق واألدلة اليت اعتمدوا عليها مع بيان موقف السياسة 

 منها وذلك فيما يلي:

 أوال : فريق املانعني

ري مع غريها من اجلماعات غ اإلسالميَّةاعتبار حتالف اجلماعات ملانعني يف ا وجهة نظرص خلتت
ٻ  ٻ  چ : ه تعاىلنها، وذلك بقولسبحانه وتعاىل عاليت هناان هللا  مواالة غري املؤمننيمبثابة  اإلسالميَّة

يقول  (1).چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
 وعن أولياء افرينالك اختاذ اآلية عن يف هذه أبن هللا سبحانه ينهىوهو من املانعني ف خال   هابالو  عبد

ويذهب  (2)ة،مواال أو حمالفة بغريهم مسلمني لل تكون ال أن على داللة هذا ويف ابملودة، إليهم اإللقاء
عادية نظمة امل ظل هذه األيف السياسيَّةيف احلياة  اإلسالميَّةفريق آخر إىل حترمي جمرد مشاركة القوى 

ني  ابعتبار أن املشاركة معهم تقرير لوجودهم، فحرمة التحالف مع القوى املعادية ملإلسالم واملسل
 (3)للمشروع اإلسالمي من ابب أوىل.

 مناقشة الديل:

 اسيَّةالسي حالفاتالتَّ يل الذي استدل به هذا الفريق ال يستقيم أن يكون دليالً على عدم مشروعية لإن الد
وبني غريها، وذلك ألن الوالية املقصودة يف اآلية هي والية يف  اإلسالميَّةبني اجلماعات واألحزاب 

ينهم فال بدوكما أن هناك من يرى أبن اآلية نزلت يف املشركني، وأما من كان مسلماً وال يقر  (4)الدين،
 (5)ية،يف الدين هي املقصودة يف اآل ي الذي يرى أبن املواالةيصري إليهم، وهذا الرأي كذلك يؤكد الرأ

                                                           
 .51، اآلية: املائدة( سورة 1)
م(، 1988-هـ1408القلم،  )دار ، د.ط،واملالية واخلارجية الدستورية الشئون يف الشرعية السياسةالوهاب،  خالف، عبد (2)

 .75ص
 .443-442م(، ص1997-ه1418، )القاهرة: دار الشروق، 1، طاملعاصر واقعناقطب، حممد،  (3)
 علي الدين لعالء عالفرو  تصحيح ومعه الفروع كتابهللا،  عبد أبو مفرج، بن حممد بن مفلح بن نبلي، حممداملقدسي احل (4)

 .2/85م(، 2003 -هـ1424الرسالة،  ، )مؤسسة1الرتكي، ط احملسن عبد بن هللا حتقيق: عبداملرداوي،  سليمان بن
 قيق: عبدحتالعلماء،  اختالف ، خمتصراألزدي سلمة بن امللك عبد بن سالمة بن حممد بن الوهاب، أمحد ، عبد الطحاوي (5)

 .3/211اإلسالمية(،  البشائر ، )بريوت: دار2أمحد، ط نذير هللا
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أن يتحول من يواليهم يف دينهم ليكون جزءً منهم، وأما العالقة بني املسلم وغري املسلم وهذا أمر طبيعي 
التزوج  لكفار، أال ترى الشرع وهو جييز للمسلمكالبيع والشراء ال يعترب مواالة ليف أمر من أمور الدينا  

مواالة غري املؤمن وخيرجه من امللة؟! اجلواب واضح أبن ذلك ال خيرجه  من الكتابية، فهل يعترب ذلك
من امللة  فدل  ذلك على أنه ليس كل عمل يشارك فيه املسلم غريه فيه، يعد عمالة وال مواالة غري 

 . املسلمني

فسها تدل على أن القصد من مواالهتم امليل القليب إىل ما هو فيه، كما كان يفعل اآلية ن
ڀ     ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ ون، ومعلوم أبن املنافق غري املؤمن، فقوله تعاىل: املنافق

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄڄ  . ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ

نقل شيخ  (1).چڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
مرض، خياف  بوهمقل ويف اإلسالم اآلية أهنا نزلت يف قوم أظهروا ن يف سبب نزولاإلسالم إمجاع املفسري

 ال م،قلوهب يف الذي للخوف وغريهم والنصارى اليهود من الكفار فيوايل اإلسالم أهل يغلب أن
ذكر اإلمام  (3)فاآلية نزلت يف املنافقني. (2)صادقون، والنصارى واليهود كاذب،  اً حممَّد أن العتقادهم

 حلف من عبادة براءة يف سلول ابن أيب بن هللا وعبد الصامت بن ة نزلت يف عبادةالطربي أبن اآلي
صلى - ولرسوله هلل عداوهتم ظهرت ما بعد اليهود حبلف سلول ابن أيب بن هللا عبد متسك ويف اليهود،

 كرباءهتم  ورسوله هللا نم براءته يف منهم أنه حبلفهم ومتسك توالهم إذا أنه هللا وأخربه ،-هللا عليه وسلم
 (4).منهما

                                                           
 .53-51، اآلية: املائدة آل( سورة 1)
 باين،األل الدين صران حممد: حتقيق ،اإلميان كتاب السالم، عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي  تيمية، ابن (2)

 .154ص م(،1996-هـ1416 اإلسالمي، املكتب: )عمان ،5ط
 الكتب )دار د.ط، ،تيمية البن الكربى الفتاوى السالم، عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي  تيمية، ابن (3)

 .2/106 م(،1987-هـ1408 العلمية،
 احملسن عبد بن هللا بدع: حتقيق القرآن، آي أتويل عن البيان جامع اآلملي، غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن حممد الطربي، (4)

 .8/504 م(،2001-هـ1422 واإلعالن، والتوزيع والنشر للطباعة هجر )دار ،1ط الرتكي،
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 اثنيا : فريق اجمليزين

خرى، األ اإلسالميَّةمع القوى  اإلسالميَّةحتالف اجلماعات واألحزاب  جوازيذهب هذا الفريق إىل 
فهذا الفريق يرى أبن التحالف الذي حيقق مقصداً من  وأن ذلك ليس من ابب مواالة غري املؤمنني،
، ومن هؤالء -صلى هللا عليه وسلم-األدلة من سريته  لهمقاصد الشريعة، فهو حتالف مشروع تشهد 

 وقد استدل هؤالء بعدة أدلة نذكر أمهها فيما يلي: (1)الغضبان،

: "شهدت يف دار عبد هللا بن جدعان حلفا  لو دعيُت إىل -صلى هللا عليه وسلم- قوله .1
 (2).مثله يف اإلسالم ألجبت"

ي حتدث مع غري املسلمني، فالتحالف الذز التحالف لقد استدل فريق اجملزين هبذا احلديث على جوا
وإمنا كان حتالفاً بني  ائل من املسلمنيبطون قب يف احلديث مل يكن بني -صلى هللا عليه وسلم-عنه النيب 

 دعيت إىل ممثله يف اإلسالم، ألجبت.و قبائل من مشركي قريش، ومع ذلك يقول رسول هللا ل

وى مع غريها من الق اإلسالميَّةجلماعات واألحزاب إن تغليب املصلحة يف قضية حتالف ا
من صور  ةميثل صور  األخرى يقتضي القول جبواز التحالف وخاصة إذا كان ذلك التحالف السياسيَّة

 ب اد يع   إزالة املنكر الذي ال يرضاه هللا سبحانه وتعاىل وقد قال جل يف عاله يف احلديث القدسي: )اي  
ي، ع ل ى الظ ل م   ح رَّم ت   إ ين    ن ك م   و ج ع ل ت ه   نـ ف س    احلديث (3)ت ظ ال م وا(. ف ال   حم  رًَّما، بـ يـ 

، عباده مًا علىر  حم، وجعل ذلك هلم على نفسه سبحانم الظ  إن هللا سبحانه قد حر  وهكذا ف
كل   ابملسلم، بل هو حمرم يف حق املسلم، وهذا ال خيتص   يهكف الظلم عن أخعلى املسلم   يجب ف

                                                           
 .50م(، ص1982-هـ1402األردن،  املنار ، )مكتبة1طاإلسالم،  يف السياسي التحالف حممد،  الغضبان، منري (1)
 وعبد األبياري راهيموإب السقا مصطفى: حتقيق  ،النبوية السرية ،املعافري احلمريي أيوب بن هشام بن امللك عبد هشام، ابن (2)

كثري،   وابن .134 /1 م(،1955-هـ1375 وأوالده، احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: )مصر ،2ط الشليب، احلفيظ
 املعرفة ريوت: دارالواحد، د.ط، )ب عبد مصطفى: ، حتقيقالنبوية السريةالدمشقي،  القرشي كثري  بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو

 .258 /1م(، 1976-هـ1395والتوزيع،  والنشر للطباعة
 األمراء، تابك  الباقي، عبد فؤاد حممد  حتقيق ،مسلم صحيحالقشريي،  احلسن أبو احلجاج بن مسلم أخرجه النيسابوري، (3)

 .2577: رقم احلديث (،1994 /4 العريب، الرتاث إحياء دار: )بريوت د.ط، اخللفاء، ببيعة ابلوفاء األمر ابب
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، اإلسالميَّةة للشريع عام ةال يتعارض مع املقاصد ال الف مع غري املسلم على هذا املبدأوإن التح (1).أحد
وإن األدلة يف احلقيقة تشهد على جواز ذلك، فلما كان إزالة الظلم حيقق مقصداً من مقاصد الشريعة 

مع  ةاإلسالميَّ ب أو األحزا اإلسالميَّةومل يتعارض مع نص من نصوص الشريعة، جاء حتالف القوى 
 غريها من األحزاب إلزالة الظلم الذي قد يقع على الشعوب.

  جهة يأ مع التحالف حرية اإلسالميَّة للحركة أن هذا من "يفهم :ويف ذلك يقول الغضبان
 (2)حقوقهم". عن والدفاع املظلومني نصر أجل من كانت  

 صحيفة املدينة .2

طبيعة العالقة  -صلى هللا عليه وسلم-د فيه رسول هللا صحيفة املدينة مبثابة احللف الذي حد كانت  
بني فئات جمتمع املدينة يف دولته اجلديدة، وهذا أفضل ما ميكن االستشهاد به يف هذه املرحلة، مرحلة 

نظيم التجمعات لة يف تته تلك املرحدة، كما تعد الوثيقة أفضل ما أفرز دولة اخلالفة املنشو  إقامةما قبل 
 علم االجتماع السياسي. ي مبثابة الوثيقة الوطنية اليت يتحدث عنها، وهالسياسيَّة

واختار الباحث بعض البنود اليت وردت يف الوثيقة على سبيل املثال لالستدالل على جواز 
 (3)اليوم مع غريها من اجلماعات وذلك فيما يلي: اإلسالميَّةحتالف اجلماعات أو األحزاب 

                                                           
 مخسني رحش يف واحلكم العلوم جامعالس المي البغدادي،  احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين الدمشقي، زين (1)

م(، 2001-هـ1422 رسالة، ال ، )بريوت: مؤسسة7ابجس، ط وإبراهيم األرانؤوط ، حتقيق: شعيبالكلم جوامع من حديثا
2/273. 
 .9م(، ص1982-هـ1402األردن،  املنار ، )مكتبة1طاإلسالم،  يف السياسي التحالف حممد،  الغضبان، منري (2)
 انظر: بنود الوثيقة: (3)

صر: ، )م2ن، طوآخرو  السقا مصطفى: حتقيقهشام،  البن النبوية السريةاحلمريي،  أيوب بن هشام بن امللك املعافري، عبد
 .504-1/501م(، 1955-هـ1375وأوالده،  احلليب البايب مصطفى مكتبة
 -هـ1407لفكر، ا بريوت: داروالنهاية، ) البدايةالبصري الدمشقي،  القرشي كثري  بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو كثري،  وابن

 ذيب شاكر: ، حتقيقزجنويه البن موالاألاخلرساين،  هللا عبد بن قتيبة بن خملد بن زجنويه، محيد . وابن226-3/224م(، 1986
آابدي،  واحليدر. 2/466م(، 1986-هـ1406اإلسالمية،  والدراسات للبحوث فيصل امللك ، )السعودية: مركز1فياض، ط

-59ه(، ص1407النفائس،  ، )بريوت: دار6، طالراشدة واخلالفة النبوي للعهد السياسية الواثئق جمموعةهللا،  محيد حممد
62. 
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 فلحق تبعهم منو  يثرب وأهل قريش من واملسلمني املؤمنني بني هللا رسول النيب حممَّد من كتاب  هذا -أ
 معهم. وجاهد هبم

 أو عدواانً، وأ إمثاً، أو ظلم، دسيعة ابتغى أو منهم، بغى من كل  على أيديهم املتقني املؤمنني إن   -ب
 .أحدهم ولد   كان  ولو مجيعاً، عليه أيديهم وأن املؤمنني، بني فساداً 

 غري األسوةو  النصر له فإن   يهود من تبعنا من الناس، وأنه دون بعض وايلم بعضهم املؤمنني ن  إ-ج
 .عليهم متناصر وال مظلومني

 ظلم من إال سهموأنف مواليهم دينهم، وللمسلمني دينهم لليهود املؤمنني، مع أمَّة عوف بين يهود إن   -د
 بيته. وأهل نفسه إال يوتغ ال فإنه وأمث،

 بين الش طيبة، و علبةبين ث، و بين األوس، و بين جشم، و بين ساعدة، و حلارثبين ا، و ن  ليهود بين الن ج ارإ -ه
 .مثل ما ليهود بين عوف

ن  على اليهود نفقتهم، وعلى املسلمني نفقتهم، وأن  بينهم النصر على من حارب أهل هذه إو  -و
 .الصحيفة، وأن  بينهم النصح والنصيحة والرب  دون اإلمث

 . أو آمثه ال حيول هذا الكتاب دون ظاملن  إ -ز
 .حممَّد وإىل هللا اىل مرد ه فإن   شيء، من فيه اختلفتم مهما وأنكم-ح

تها، ورسول هللا ماملدينة عاص كانت  بنود هذه الوثيقة أصبحت املدينة وضواحيها دولة وفاقية،  ب
 رئيسها، وأقرت الوثيقة أبن الكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمني، -صلى هللا عليه وسلم-
 (1)ة احلقيقة األوىل يف اإلسالم.الد ولأصبحت املدينة ف

جند أبن ة على االنتماء إىل القبيلة، و الد ولجند أبن بنود الوثيقة حاولت تغليب االنتماء إىل 
ف ما كان عليه فحدد للفرد مسؤوليته وحده خالالوثيقة مل جتعل للقبيلة وجوداً رمسياً على أقل تقدير، 

ت كل الوالء للدولة، فوحدت بذلك شعب املدينة ومن جاورهم، فشكلوا لجعفاألمر يف اجلاهلية، 
 اً ششعب ابلشعوب األخرى، وأن قريوحدة سياسية اجتماعية اقتصادية، كما حددت الوثيقة عالقة ال

                                                           
 
 .174اهلالل(، ص ، )بريوت: دار1طاملختوم،  الرحيقالرمحن،  ظر: املباركفوري، صفيان (1)
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بني كل من  انت  كلة اجلديدة، فقضى بذلك على مجيع األحالف اليت  و مبثابة العدو املشرتك ابلنسبة للد
 ة.الد ولالوالء لقريش مبثابة خيانة  كانت  ة وبني قريش، فلد ولاينتمي إىل 

 مع األحزاب اإلسالميَّةوهكذا استدل هذا الفريق على جواز حتالف اجلماعات أو األحزاب 
 .اإلسالميَّةاألخرى غري 

مع اجلماعات أو األحزاب  اإلسالميَّةقام الباحث بطرح سؤال حتالف اجلماعات واألحزاب 
 النتيجة كالتايل: كانت  ف يَّةاإلسالمغري 

 مع اجلماعات واألحزاب غري اإلسالميَّةنسبة الرافضني لتحالف اجلماعات واألحزاب  كانت  
 وبني األحزاب غري اإلسالميَّةيرفضون بشدة قيام أي حتالف بني األحزاب  %43.9 اإلسالميَّة
ني للتحالف مع األحزاب غري يرفوض ذلك، هبذا فإن نسبة الرافض %18.0بينما نسبة  اإلسالميَّة
 %33.6ة ، وجاءت نسبة ذوي التخصصات الشرعيمن املشاركني يرفضون ذلك %61.9 اإلسالميَّة

تري نسبة الرافضني من محلة الشهادات العليا املاجس كانت  كما  من جمموع الرافضني وهي نسبة كبرية،  
 تقريباً من جمموع الرافضني. 2/3أي  %38.1والدكتوراه 

من  أقل ،اإلسالميَّةمن املشاركني على التحالف مع األحزاب غري   %13.2املقابل يوافق ويف   
 .%4.9 الشرعيَّةربع النسبة من ذوي االختصاصات 

ن تلك النسبة م ، أكثر من نصفتقريبًا ربع املشاركنييبلغ  %24.9نسبة احلياد  كانت  بينما   
 .%12.7املتخصصني يف جمال الشريعة 

 إلسالميَّةايراه الشرعيني يف مسألة العالقة بني األحزاب ما منسجمة مع جاءت غري هذه النتائج 
، ففي السؤال املتعلق أبصل العالقة هل هي عالقة مبنية على أسس اإلسالميَّةوبني األحزاب غري 

 ىمن املشاركني يرون أبهنا عالقة مبينة عل %74.6نسبة  كانت  املواطنة أو مبنية على أساس العقيدة،  
 %16.6أي النصف تقريباً، ويف املقابل  %37.1نسبة الشرعيني من هؤالء  كانت  أسس املواطنة، و 

يرون أبهنا عالقة أساسها اختالف العقيدة، هذه النتيجة إىل حد ما تعرب عن الواقع الذي يعيشه هؤالء 
هناك  اإلسالميَّة الد ولي فاملشاركني، فواقعنا املعاصر ال يكاد خيتلف عن النتائج املسجلة يف السؤالني، ف

أحزاب إسالمية إىل جانب األحزاب العلمانية يف غالب األمر، وهذا أمر واقع ليس لإلسالميني يد فيه،  
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مع األحزاب  اإلسالميَّةقيام أي حتالف بني األحزاب  %61.9كما جند أبن رفض تلك النسبة 
اابت ج، وهكذا يبدو واضحًا من خالل إةاإلسالميَّ اقع الذي تعيشه البالد العلمانية مرده إىل الو 

من املشاركني أن الوعي  %55املشاركني فيما خيص مصدر الوعي السياسي لديهم، حيث أجاب 
أجابوا أبن الوعي السياسي لديهم مصده  %33، بينما الشرعيَّةالسياسي لديهم تتشكل من املصادر 

 املصدر الرئيسي لوعيهم السياسي. من املشاركني يرون أبن اإلعالم يشكل %12الواقع، مقابل 

 الصورة األوىل:

 
 

 

 



120 
 

 الصورة الثانية: 
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 الصورة الثالثة:

 
يالً ج بناء على هذه النسب، ينبغي أن تعيد املؤسسات العليا مناهجها إذا أرادت أن خترج

ساوية اليت الة املأمن احل مَّةرسالة اإلسالم إىل العامل، ويكون مبقدورها إبذن هللا إخراج األواعيًا حيمل 
 حنن فيها.

ها إىل ردوبني غريها م اإلسالميَّةوالباحث يرى أبن قيام أي حتالف بني اجلماعات واألحزاب 
وافق أبداً ال تتودون إعطاء أحكام ألمور على حدى دون خلط ليم كل حالة املصلحة وأنه ينبغي أن تق

ني القوى ب التَّحالفاتموضوع  الباحث دراسةاختار على ضوء ما سبق، و  .اإلسالميَّةمع روح الشريعة 
نها على ضوء ما سبق، اختار ممن اجلماعات واألحزاب  السياسيَّةمع غريها من التكتالت  اإلسالميَّة

 :كما يلي  منها منوذجني

 العريب واإلسالمي، ملا هلا من ثقل على املستويني  يف مصر السياسيَّةبني القوى  السياسيَّة التَّحالفات .1
لعامل  األخرى حول ا اإلسالميَّةاجلماعات هناك تعد منبع معظم  اإلسالميَّةأن اجلماعات جانب  إىل

اليت ترفض و  اليت تنهج هنج اإلسالم السياسي اإلسالميَّةمما منحها الصدارة بني اجلماعات واحلركات 
 .العنف كآداة للتغيري

33%

12
%

55%

مصدر الوعي العام للقضااي السياسية

الواقع (وسائل اإلعالم)الربامج السياسية  املصادر الشرعية
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ياسية متثلت هي األخرى من نزعة إسالمية سزاي مالييف ماليزاي  ملا متيزت به  السياسيَّة التَّحالفات .2
ة لد ولااليت نشأت منذ منتصف القرن املاضي، إىل جانب قدرة  اإلسالميَّةيف األحزاب واحلركات 

مما وضعتها يف   ينية واآليديلوجية اليت تتصف هباالعرقية والد التعدديَّةيف حتقيق االستقرار رغم 
 وصاً.خص اإلسالميَّة الد ولعموماً و بني دول العامل الثالث األكثر استقراراً من  الد ولمصاف 

 مسار الدراسة
 لتفاصيل، اختار الباحث السري ضمن مسار حدده يف النقاط التالية:وقبل الشروع يف ا

 عام ةتقدمي عن كل حزب من حيث نشأته، ومكونته، وأهدافه ال -1
يق بني يف التحالف، كما سيساهم يف التفر هذا بدوره أن يساهم يف التفريق بني األحزاب املشاركة 

ابجلماعات أو األحزاب غري الباحث وبني غريها ضمن مسار واضح، ويقصد  اإلسالميَّةاألحزاب 
فة، أواملشروع دولة اخلالع ضمن أهدافها ما يشري إىل تبين قضية تلك األحزاب اليت ال تض اإلسالميَّة

يح يات اليت يرى الباحث أبهنا حباجة إىل مزيد من التوضاإلسالمي أوتطبيق الشريعة وغريها من املسم
كون غري ذلك وقد ت كافرة  وليس ابلضرورة أن تكون تلك األحراب أحزاابً  الناس، عام ةعلى أقل تقدير ل

 موقفاً اف معينة دون أن تتبىن  فقد ينشأ احلزب للسعي إىل حتقيق أهدمعادية لإلسالمتكون وقد 
فاحلزب الذي يدخل يف صراع سياسي بينه وبني حزب إسالمي  ون غري ذلككمعادايً لإلسالم، وقد ي

د ينشأ احلزب يف ، كما قاملسلمنيعته مبعاداة اإلسالم و نال ل املثال ليس ابلضرورة تكفريه و على سبي
 اإلسالميَّةب اليت ترفعها األحزامثل تلك يضع ضمن أهدافه التفصيلية شعارات إطار إسالمي لكنه ال 

 .أو العلمنة ال حيملنا على أن نصفه ابلكفر أو اإلحلادأيضاً ، وهذا ميف العمو 

 اف اليت يسعى التحالف إىل حتقيقهحتديد أهم األهد -2
ط لغي الغفيه، وال ينب اإلسالميَّةديد موضوع التحالف، ومدى مشروعية دخول األحزاب كن حتهبذا مي

لمانية ال مثالً لكن أهدافه الع اً علمانيبني أهداف كل حزب وبني أهداف التحالف، فقد يكون احلزب 
تدخل يف إطار حتالفه مع حزب إسالمي، ففي هذه احلالة ينبغي احلكم على التحالف ال على أهداف  

 كل حزب، وهذه النقطة جوهرية تساهم يف حتديد مسار البحث.
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 أهم األحزاب املشاركة يف التحالفاالكتفاء بذكر  -3

اب الكربى املشاركة يف كل حتالف دون غريها من األحزاب األخرى اكتفى الباحث بذكر األحز لقد 
 الصغرية.

 يف الواقع املصري السياسيَّةحتالفات بني األحزاب  -أوال  

يناير إىل ما  25الصدد سيعرض الباحث أهم حتالف سياسي يف مصر بعد الثورة املصرية ثورة هذا يف 
إسالمية وأخرى غري إسالمية لتحقيق أهداف  م، الذي مجع بني أحزاب2013يونيو   30قبل الـ 

، التَّحالفاتهذه  مثل إقامةمشرتكة سنعرضها يف ما أييت، بعدها يبني الباحث املوقف السياسي جتاه 
ليت سامهت ا التَّحالفات  حيث يعد أهم تلك من أجل مصر دميقراطي  ث التحالف الوقد اختار الباح

الف ضم أكثر هو حت دميقراطي  الفالتحالف  الالحقة، اسيَّةالسير كبري يف حتديد مسار األحداث و دب
م أعقاب سقوط نظام 2011مت إنشاؤه يف يونيو  (1)،حسب جريدة األهرام  حزابً سياسياً  أربعنيمن 

ب الوفد وحز  املسلمنيمبارك بقيادة حزب احلرية والعدالة اجلناح السياسي جلماعة اإلخوان  حسين
اصري، الن دميقراطي  أخرى مثل حزب النور السلفي، واحلزب العريب ال إىل جانب أحزاب (2)اللربايل

انسحب بعضها من التحالف بسبب عدم رضائهم عن نسب متثيلهم يف قائمة التحالف. ودون اخلوض 
يف التفاصيل سيتم عرض أهم حزبني يف التحالف ونبذة عنهما، والقاسم املشرتك الذي مجعهم يف حتالف 

 ا أعضاء التحالف، وذلك فيما يلي:يديوجيات اليت ينتسب إليهواحد رغم اختالف اآل

 

                                                           
 (25/04/2015)نسخة جريدة األهرام املصرية على الرابط:   ( انظر:1)

.aspx?Serial=654620&eid=14839http://digital.ahram.org.eg/articles 
 عددب لتقدماانسحب حزب الوفد الحقاً من التحالف وقرر خوض االنتخاابت الربملانية بقائمة منفردة معلاًل ذلك برغبته يف ( 2)

 (25/04/2015) :الرابط أدانه   راجعمن املرشحني مما مت االتفاق عليه حسب نظام التحالف.  أكرب
http://aljazeera.net/news/arabic/2011/10/6/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-
%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-
%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-
%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=654620&eid=14839
http://aljazeera.net/news/arabic/2011/10/6/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://aljazeera.net/news/arabic/2011/10/6/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://aljazeera.net/news/arabic/2011/10/6/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://aljazeera.net/news/arabic/2011/10/6/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://aljazeera.net/news/arabic/2011/10/6/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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 احلرية والعدالة -أ

ي ، فبعد الثورة املصرية قررت اجلماعة إنشاء حزب سياساملسلمنييعد اجلناح السياسي جلماعة اإلخوان 
وهو حزب ذا مرجعية م، 2011يونيو/حزيران  6يف حيمل اسم "احلرية والعدالة" وأعلنت ذلك رمسيًا 

المية ، قائم على معىن حضاري وثقايف بعيد عن املفهوم الديين الثيوقراطى الذي عرفته أرواب قبل إس
حمل التنفيذ، قام احلزب  (1)عصر النهضة،  فتبىن احلزب الناشئ مهمة وضع الربانمج السياسي للجماعة

تقالته من م، وأعلن مرسي اس2011أبريل من عام  30مرسي رئيسًا له وذلك يف  حممَّدابنتخاب 
احلزب بعد فوزه مبنصب رئيس اجلمهورية، وقد حقق احلزب انتصارات سياسية قبل احلكم الصادر عن 

م وتصفية ممتلكاته السائلة واملنقولة وحتويلها 2014أغسطس/آب  9احملكمة اإلدارية العليا حبله يف 
يف مصر  دميقراطي  الم الذي عطلت املسار 2013يونيو   30للدولة بدعوى عدم اعرتافه أبحداث 

الربملان  متثلت تلك االنتصارات يف حصوله على أغلبية مقاعد، وقد ابالنقالب على املؤسسات املنتخبة
 (2) ومنصب رئيس اجلمهورية.

 أهداف احلزب

 يف برانجمه السياسي من تلك األهداف ما يلي: هاأهداف حدديسعى احلزب إىل حتقيق 

بقاً وإقرار مبدأ تداول السلطة ط عام ةســتوري وإطــالق احلريــات الحتقيــق اإلصــالح الــسياسي والد .1
 .للدستور

                                                           
 (25/04/2015)  التايل:( انظر: برانمج احلزب على الرابط 1)

http://www.ikhwanwiki.com/images/1/1c/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
%D9%85%D8%AC_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A
D%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF
%D8%A7%D9%84%D8%A9.pdf 

 (25/04/2015) ( انظر: املوقع الرمسي للجماعة على الرابط:2)
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D
8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9#.D9.86.D8.B4.D8.A3.D8.
A9_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.B2.D8.A8 

 

http://www.ikhwanwiki.com/images/1/1c/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9.pdf
http://www.ikhwanwiki.com/images/1/1c/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9.pdf
http://www.ikhwanwiki.com/images/1/1c/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9.pdf
http://www.ikhwanwiki.com/images/1/1c/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9.pdf
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9#.D9.86.D8.B4.D8.A3.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.B2.D8.A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9#.D9.86.D8.B4.D8.A3.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.B2.D8.A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9#.D9.86.D8.B4.D8.A3.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.B2.D8.A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9#.D9.86.D8.B4.D8.A3.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.B2.D8.A8
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تعامـل يف حيـاة  كمـنهج  اإلسالميَّةنشر وتعميق األخالق والقيم واملفاهيم احلقيقية ملبادئ الـشريعة  .2
 الفـرد واجملتمع، والىت قررهتا أيضا سائر األداين السماوية.

 .رب سيادة القانون عنوان احلياة اإلنسانية املتحضرة الرشيدةبناء دولة املؤسسات اليت تعت .3
 تعزيز األمن القومي ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة. .4

قدمة أهداف سي يف مهذه من األهداف اليت يسعى احلزب إىل حتقيقها، نرى أبن اإلصالح السيا
منهج  ميَّةاإلسالمبادئ الشريعة  أمهية كبرية لألخالق واحلفاظ على القيم واعتماد أوىلاحلزب، كما 

ة مبا الد ول يف إعادة بناء مؤسسات كبريةالتعامل على املستوى الفردي واجلماعي، ويويل احلزب أمهية  
 قومي يف سلم أولوايت احلزب كذلك.يناير، واألمن ال 25يتوافق مع أهداف ثورة 

  حزب الوفد اجلديد -ب

م 1918اً حلزب الوفد القدمي الذي أسسه سعد زغلول يف حزب الوفد اجلديد حزب ليربايل يعد امتداد
فكرة أتسيس احلزب مطاردة االحتالل من مصر وكان ذلك بوفد  كانت  يف ظل االحتالل الربيطاين،  

ضمن جمموع الوطنيني منهم سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأمحد لطفي السيد وآخرون  
  ل خروجها من مصر وهذا ساهم يف منح الوفد الطابع الشعيب الذيللتفاوض مع احلكومة الربيطانية حو 

كان يتمتع به وقتئذ ، فأطلقوا على أنفسهم الوفد املصري، إال أن بريطانية رفضت التفاوض مع الوفد 
م أدى إىل ثورة عارمة 1919املصري، فعاد الوفد إىل مصر ليقود مترداً واسع النطاق ضد االحتالل سنة 

 وانتهى األمر إىل استقالل مصر من بريطانية. (1)لول،بقيادة سعد زغ

م أعلن 1922فرباير  28استمر احلزب يف نشاطه السياسي طيلة وجود اإلجنليزي يف مصر ويف 
بريطانيا اعرتافها ابستقالل مصر مع بعض التحفظات، فأظهر الوفد اعرتاضه على اإلعالن كي ال يفقده 

إلعالن  مقاومة االحتالل لكن احلقيقة هي أن الوفد كان يوافق على ا ذلك الشعبية اليت كان يتمتع هبا يف
كون الدستور الذي متخض عنه هو الذي وصله سدة احلكم فيما بعد  وهذا يعين أن الوفد كان ينظر 

ب فيها الشعب كي ال يفقد شعبيته ويراقب فيها القوى االستعمارية كي ال تص باألمور ابزدواجية يراق
ب حيومازال احلزب على نفس السياسة ال حيب إال نفسه وال  (2)ويسحبوا اإلعالن،جم غضبها عليه 

                                                           
 .55، ص(بريوت: دار املسرية)ط، د.، األحزاب ومشكلة الدميقراطي ة( سيف الدولة، عصمت، 1)
 . 14-11، ص(القاهرة: مطبعة الفكرة)ط، د. ،1952-1919أزمة احلكم يف مصر ( انظر: عصام حممد سليمان، 2)
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وهذه سياسة الوفد إىل اليوم، مت    (1)سليمان، حممَّدإال ما أييت منه دون غريه كما صرح بذلك عصام 
، ابسم 1978فرباير  4يف  إال   مل يعد احلزب إىل مزاولة نشاطه السياسي1952بعد ثورة  دحل الوف

وكان حزب الوفد األكثر نشاطًا يف مصر، فبعد  (2)حزب الوفد اجلديد برائسة فؤاد سراج الدين،
 كانت  بني، و نية على مصاحل اجلانجتمعها عالقة متينة مع الوفد مب االستقالل ظلت القوى االستعمارية

برزها تلك أ بريطانية ترى أبن عالقتها مع الوفد تغينيها عن ابقي أطراف الصراع السياسي يف مصر
تقف يف مواجهة حزب الوفد مثل حزب السعديني وحزب األحرار الدستوريني  كانت  األحزاب اليت  

م إثر الصراع 1937اللذان حال حمل الوفد بعد طرده من احلكومة يف عهد امللك فاروق يف ديسمرب 
ثابة القشة اليت صر مبمعارضة الوفد حق امللك يف تعيني كبار رجال الق كانت  احلاد الذي نشب بينهما،  

على رأس احلكومة اليت أشرفت األمر إىل السعديني احلزب الذي كان  وصار(  3) قصمت ظهر البعري،
 ال البنا.يغتإعلى 

عيداً عنها ب املسلمنيأخرى مل تكن مجاعة اإلخوان  سياسيَّةدخل الوفد يف صراع مع تكتالت 
 السياسيَّةديل القوى املصريني كب لدىبثقلها السياسي تتمتع  كانت  الكربى اليت   السياسيَّةوهي القوى 

اليت ارمتت يف أحضان القوى االستعمارية وقتئذ، واصل احلزب عداءه الواضح للجماعة إىل أن قامت 
فقاد احلزب حتالفًا سياسيًا إىل جانب العدالة والتنمية حزب مجاعة اإلخوان  2011يناير  25ثورة 

الوحيد لكن ما ميز حتالف احلزبني هو أن هذا التحالف مل يدم طويالً  مل يكن هو التحالف املسلمني
تشريعية احلزب يف قائمة التحالف يف ال عدد مرشحيضآلة من التحالف حبجة  حيث أعلن الوفد خروجه

م، تطورت األمور إىل أن قاد احلزب حتالفًا سياسيًا )جبهة اإلنقاذ( عمل يف احلشد 2012لعام 
لثورة ة املنتخبة  إلجهاض االد ولؤسسات معلى شرعية الثورة إبسقاط مجيع ب اجلماهريي لالنقال

                                                           
 . 14صاملرجع السابق، ( انظر: عصام حممد سليمان، 1)
 (25/04/2015) ( انظر: املوقع الرمسي للهيئة العام ة لالستعالمات التابعة لرائسة اجلمهورية:2)

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=248#.VRy
nnfyUf94 

م، 1972، ط، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، يف اتريخ مصر السياسي 1942فرباير  4( انظر: حممد أنيس، 3)
 . 85-83ص

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=248#.VRynnfyUf94
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=248#.VRynnfyUf94
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 ي  دميقراطالتحالف ال يف الوقت الذي مت عقد(  1)ة من مقر حزب الوفد.هاجلب إقامةاملصرية، فكان إعالن 
 بني األحزاب املشاركة وإعالهنا يف مقر حزب احلرية والعدالة.

، جيد أبن تكوين تلك األحزاب جاء إلحقاق غرض معني هو من يراجع اتريخ األحزاب يف مصرإن 
يف نشأة حزب الوفد  فالوفد مل ينشأ يف األصل كحزب  اً مطاردة االحتالل من مصر، ويبدو ذلك واضح

يف حاجة إىل من ينوب عنها يف طلب االستقالل عن  كانت  سياسي وإمنا  نشأ كقيادة حركة وطنية  
فقد حتول الوفد إىل حزب سياسي، وهذا بدى واضحًا يف ما قدمه طريق التوكيل الشعيب ورغم ذلك، 

احلزب من برامج  حيث خلت من نية الوصول إىل كرسي احلكم، مث تطورت احلالة إىل أن أصبح 
الوصول إىل كرسي احلكم والتشبث به شغلهم الشاغر، فبعد أن أعلنت بريطانية استقالل مصر، رفض 

يدعو االحتالل إىل منح مصر استقالهلا التام دون التحفظات اليت أبدت الوفد ذلك اإلعالن متاماً وكان 
بريطانية يف اإلعالن، ومع ذلك تبىن الوفد اإلعالن والدستور املنبثق عنه بعد فرتة من إقراره، ووصل إىل 

 م.1952سدة احلكم إىل أن مت حله وحرمانه من ممارسة السياسة سنة 

ة ة، كان ينبغي أن تزول بزواهلا، أو أن تتبىن برانمج معينإن تلك األحزاب أوجدهتا ظروف معين
اية تسعى إىل حتقيقها، فالوفد على سبيل املثال مل يعد ينظر إىل احملتل تلك النظرة اليت كان ينظر هبا بد

نشأته، فقد أصبح احملتل حليفاً، كما أصبح اجللوس ومفاوضة قوى الشر تقارب يف وجهات النظر، 
على سبيل  لسياسيَّةاابلتفاوض  وقد ارمتى يف أحضان العسكر  ليتمتع بكامل حقوقه واستبدلت الثورة 

ى اليت مثورة الشعب، بدى هذا واضحاً يف مجيع سياسات احلزب يف فرتات متباينة، مل تعد الوطنية الس
عيدين ته على أقل تقدير  الليرباليني شلة يسعون لتحقيق مصاحلهم وأهدافهم بامتازت به احلزب عند نشأ

ة أبهنا عدم التدخل يف شؤوهنم وشؤون الناس، وأهنا حرية دميقراطي  العن طموحات الشعب، يفهمون 
   (2) الكتابة واخلطابة والصحافة والنشر، وكل ذلك فيما حيقق مصاحلهم دون غريهم.

                                                           
 (25/04/2015) ي للحزب على الرابط:( انظر: املوقع الرمس1)

http://www.alwafd.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/507712-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

 .60، ط، بريوت: دار املسرية، صاألحزاب ومشكلة الدميقراطي ة ( سيف الدولة، عصمت،2)

http://www.alwafd.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/507712-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.alwafd.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/507712-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.alwafd.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/507712-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.alwafd.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/507712-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 أهداف احلزب

 لي:ما ي يعلن احلزب عدة أهداف يسخر جل طاقاته للسعي إىل حتقيقها من أهم تلك األهداف

 الوحدة الوطنية. .1
 وحقوق اإلنسان. السياسيَّةاحلرية  .2
 ية.الد ولهو هدف احلزب األساسى ىف العالقات  ،السالم الدائم العادل .3
 وتعميقها. اإلسالميَّةاالهتمام ابلعالقات العربية و  .4

مجاعة شاركت م، 1993-1976أحزاب املعارضة يف مصر حتالفات سياسية بني لقد أقامت 
الفت مجاعة حت فقد، التَّحالفاتيف تلك  السياسيَّةكمكون أساسي يف التجماعات   املسلمنياإلخوان 
حتالفات اجلماعة مع حزب الوفد  التَّحالفاتكان أهم تلك مع أحزاب علمانية   املسلمنياإلخوان 

آخر تلك  دميقراطي  التحالف ال، وكان (1)للخوض يف انتخاابت جملس الشعب   م1984اجلديد سنة 
 .املصرية اليت أطاحت بنظام مبارك الثورة بعد تَّحالفاتال

  

                                                           
 ( انظر: 1)

Shukor, Abd al-Ghafar, Polotical Parties in Egupt. (2003). Paper presented at 
the meeting of Discussing Democratic Reform in Egypt, Jordan and Yemen, 
organized by International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(IDEA) and the Arab NGO Network for Development (ANND). P38. 
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 (1)أهداف التحالف:

للتحالف يف الوثيقة اليت وقعت عليها األحزاب املشاركة، وأكدت تلك الوثيقة  عام ةحتددت األهداف ال
 ال منهامقسمة يف ثالث جماالت كل جمتلك الوثيقة  جاءتها دستور الثورة، اليت أقر  عام ةابملبادئ ال

 عاجل جانباً من اجلوانب كما يلي:

 للمجتمع. األساسية والقيم اإلنسان بناء جمال .1
 .عام ةال واحلرايت السياسي النظام .2
 القضاء. .3
 االقتصاد. .4
 االجتماعي. اجملال .5
 اخلارجية. السياسة .6

 يعللتشر  الرئيسي راملصد اإلسالميَّة الوثيقة أبن الشريعةاليت أقرهتا أهم املبادئ  ميكن اإلشارة إىل
 تكون أال لىع السياسيَّة األحزاب تشكيل كما أقرت حرية  لشرائعهم، االحتكام يف املسلمني غري وحق

 ةجتماعي  واال تصاديةواالق والدينية السياسيَّة واحلرايت احلقوق واحرتام فئوية، أو عسكرية أو دينية أحزاابً 
يوليو  06 يف التوافق وثيقةة تلك األحزاب املشاركأعلنت و  القانون دة اللمواطنني، وسي والثقافية
 التالية: طلتحالف يف النقااألهداف لم، وميكن إمجال 2001

 .م2011ينار  25ثورة  حتقيق أهداف ثورة الشعب .1
 .دميقراطي  بناء التحول ال .2
 .ة القانونية القائمة على املواطنة واملساواة وسيادة الشعبالد ولأتسيس  .3

                                                           
 انظر: الوثيقة على الرابط التايل:( 1)

-http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%
-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-D8%B3%D9%8A/67996

-D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89

%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D9%86 

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/67996-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/67996-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/67996-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/67996-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/67996-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/67996-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/67996-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 والدينية سياسيَّةال واحلرايت احلقوق احرتام النزيه، احلر العام االقرتاع عرب السلطة تداول يف احلق .4
 .للمواطنني والثقافية واالجتماعية واالقتصادية

 .السماوية ايناألد أرستها اليت الروحية والقيم وهويتها عليها املتوافق مَّةاأل بثوابت التمسك .5
 والتطوير التنمية خطط يعمج ىف يةالد ول بيئيةال املعايري واحرتام التلوث من البيئة حبماية ةالد ول التزام .6

 .اجملتمع لبناء األساسية الركيزة املصرى اإلنسان ابعتبار

 يف الواقع املاليزي السياسيَّةحتالفات بني األحزاب  -اثنيا  

 /31حتظى ماليزاي بنسبة كبرية من االستقرار السياسي منذ االستقالل من االحتالل الربيطاين يف الـــ 
يف ماليزاي  السياسيَّةالقوى  ومن أهم العوامل اليت أدت إىل هذا االستقرار إميان (1)م،1957/سطسأوغ

حضور كبري  ة ثقة أدت  إىلالد ول  مما منحت السياسيَّةللسلطة، واندماجها يف احلياة  سلمي  ابلتداول ال
اراهتا ألكثر منوًا مقارنة جبا الد ولللقوى الداعمة االستقرار السياسي واالقتصادي  فماليزاي تعد من 
ها على أساس عرقي في السياسيَّةاآلسيوية، كما متيزت ماليزاي بكوهنا البلد الوحيد اليت تقوم األحزاب 

 ، فهناك أحزاب قامت على أساس عرقي مثلالسياسيَّةوديين ليس فقط على أساس الربامج والرؤى 
(، وكما أن هناك أحزاب قامت على Barisan Nasionalمعظم األحزاب يف التحالف احلاكم )

(، وأحزاب مجعت بني التعدد Parti Islam SeMalaysiaأساس ديين كاحلزب اإلسالمي )
هذا التميز محل الباحث إىل اختيار واقع  (2)(،Gerakanالعرقي والديين مثل حزب غريكان )

د من الصراعات اليت اء به للحاالقتد يف ماليزاي منوذجاً للدراسة  لعل فيها ما ميكن السياسيَّة التَّحالفات
 سالمي، وذلك من جانبني فيما يلي:األقل استقراراً يف عاملنا اإل الد وليف  ئتنش

  

                                                           
( IDFRالصادرة عن معهد الشؤون الدبلوماسية واخلارجية )-تنكو عبد الرمحن برتا احلاج-انظر: سلسلة الدبلوماسية املاليزية  (1)

 للوزارة اخلارجية املاليزية. التابعة
Diplomatic Profile Series: Profiles of Malaysia’s Foreigner Minister, Tunku Abdul Rahman Potra Alhaj, IDFP 

Malaysia, 2008, P9. 

 ( انظر:2)

Goh, Cheng Teik (Deputy Minister of Transport 1978-1981), (1994), Malaysia beyond Communal Politics, 

Malaysia: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd, p20. 
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 (Barisan Nasionalحتالف اجلبهة الوطنية احلاكم ) -1

م تنكو عبد الرمحن صاحب فكرة توحيد 1957لقد كان رئيس الوزراء األول ملاليزاي بعد االستقالل 
بعد  طن الواحد بعد ما أدرك أن االستقالل لن يتحقق إال بتوافق مجيع فئات اجملتمع املاليزي،أبناء الو 

( على يد أون UMNOفكرة توحيد الشعب املاليو إبنشاء املنظمة الوطنية املاليوية املتحدة ) كانت  أن  
منحهم  و )أول رئيس للحزب( الفكر السائد بني مفكري السكان األصليني  (1)م1946جعفر يف عام 

مميزات تفرق بينهم وبني السكان غري األصليني، وهذا اإلميان العميق محل تنكو عبد الرمحن إىل بناء 
عرتافهم اقابل ، اعرتف هلم بكامل حقوقهم معالقة وثيقة بينه وبني قيادات سياسية أخرى صينية وهندية

ة وإجياد حتالف إىل تبين فكرة الوحد الشعب املاليوي، وتطورت العالقة ايتميز هب بعدد من املزااي اليت
كرها فئة الكربى يف ذاك الوقت  لتقاسم املصاحل اليت ال ميكن أن حتت السياسيَّةسياسي جيمع بني القوى 

   (2)دون أخرى.

بدأت فكرة إنشاء التحالف السياسي الذي تطور إىل حتالف يضم أحزاابً عرقياً خمتلفاً يف  هكذا
م بعد االضطراابت اليت 1970سني بعد توليه منصب رئيس الوزراء سنة عهد تون عبد الرزاق بن ح

ن على يسيطرو  نوابني السكان األصليني والصينيني الذين كا  (3)م1969/مايو/31شهدهتا ماليزاي يف 
الوضع االقتصادي يف البالد منذ االحتالل إىل ما بعد االستقالل مع تزايد تفوذهم السياسي يف ذلك 

لشعب املاليو أن الوضع يزداد سوًء مع تزايد سيطرة الصينيني على مقاليد البالد  مما الوقت  فشعر ا
أدى إىل التفكري جمددًا يف ضمن األحزاب العرقية املتختلفة إىل التحالف احلاكم، فأنشأ رئيس الوزراء 

(، Gerakan)تون عبد الرزاق بن حسني حتالفًا جديدًا ضم أحزاابً أخرى مثل احلزب الصيين غريكان 
( مازال أمام املعارضة عمل شاق يف نزع Barisan Nasionalفشكلت تلك األحزاب حتالفًا صلبًا )

من يد التحالف احلاكم، فمنذ االستقالل إىل اليوم بقي التحالف يتشبث مبقاليد احلكم  احلكممقاليد 

                                                           
 .13( انظر: املرجع السابق: 1)
عن معهد الشؤون الدبلوماسية واخلارجية  الصادرة-عبد الرمحن برتا احلاج تنكو-( انظر: سلسلة الدبلوماسية املاليزية 2)
(IDFR.التابعة للوزارة اخلارجية املاليزية ) 

Diplomatic Profile Series: Profiles of Malaysia’s Foreigner Minister, Tunku Abdul Rahman Potra Alhaj, (2008), 

IDFP Malaysia, pp9-11. 

 ( انظر:3)

Peter Dawson, (2006), Federation of Malaysia, World Encyclopedia of Political Systems and Parties, 4th ed, 

New York: Facts On File Inc, p845. 
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لة ل يف سدة احلكم طيسنة املاضية  وهو بذلك يعد أكرب حتالف سياسي ظ 57طيلة الــ  (1)يف البالد
ارطة ة يف العامل  وإبنشاء التحالف اجلديد أعاد ترتيب اخلدميقراطي  هذه السنوات يف اتريخ األنظمة ال

 ملاليزاي ابلشكل الذي نراه اليوم. السياسيَّة

 (2) ة يف التحالف احلاكم:ألحزاب الرئيسا

 تمعاجملأحزاب كبرية متثل  ةمنها ثالث( 13حزاًب ) عشر ةم ثالثيبلغ عدد األحزاب يف التحالف احلاك
املاليزي املتعدد، تلك األحزاب الثالثة مت إنشاؤها يف أربعينات القرن املاضي يف ظل االحتالل الربيطاين 

 ملاليزاي، وهي: 

  (3).(UMNOاملنظمة الوطنية املاليوية املتحدة ) .1

إىل الدفاع عن وهو حزب قومي يسعى  (4)م على يد أون جعفر،1946سس احلزب عام أت
حقوق الشعب املالوي، يرأس احلزب يف الوقت احلايل رئيس جملس الوزراء املاليزي داتؤ سريي جنيب 

 م خلفاً لرئيس الوزراء السابق تون عبد هللا بدوي.2009تون روق منذ عام 

 (  5) .(MCAحزب التجمع املاليزي الصيين ) .2

م على يد تن تشنغ 1949حلزب عام هو ميثل أكرب حزب للصينيني يف ماليزاي، أتسس او 
يرأس احلزب اآلن سريي أونغ كا تشوان، وكان اهلدف من إنشاء احلزب الدفاع عن حقوق ( 6)لوك،

                                                           
 ( انظر:1)

Shamsul A.B, Southeast Asian Affairs 1988, Institute of Southeast Asian Studies, Sengapore, F.P 1988, P170. 

And  Julian C. H. Lee, 2007,  Barisan Nasional – Political Dominance and the General Elections of 2004 in 

Malaysia, German Institute of Global and Area Studies. P62 
 http://www.barisannasional.org.my(  25/04/2015 )اتريخ االطالع ( املوقع الرمسي للتحالف:2)
 online.my-http://www.umno  ( 25/04/2015)اتريخ االطالع  ( املوقع الرمسي للحزب:3)
 ( انظر:4)

Goh, Cheng Teik (Deputy Minister of Transport 1978-1981), (1994), Malaysia 
Beyond Communal Politics, Malaysia: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd, p55. 

 p://www.mca.org.myhtt  ( 25/04/2015)اتريخ االطالع  ( املوقع الرمسي للحزب:5)
 ( انظر:6)

http://www.umno-online.my/
http://www.mca.org.my/


133 
 

م 1948نة الطوارئ س ةالصينيني وعدم إعادهتم إىل الصني، فبعد أن أعلن االحتالل الربيطاين حال
 .وطنهم األم من قبل السكان األصلينياحلكم العسكري، تعالت أصوات إعادة الصينيني إىل  إقامةو 
(1 ) 

  (2).(MICحزب املؤمتر املاليزي اهلندي ) .3

م، 1946و أكرب حزب سياسي هندي يف ماليزاي أسسه املناضل اهلندي أوهن أي ثيفي سنة ه
وكان اهلدف من أتسيسه كما األحزاب العرقية األخرى هو الدفاع عن حقوق األقلية اهلندية إابن 

ن ضمن أهداف احلزب حصول اجملتمع اهلندي على كامل حقوقها، واحلفاظ على التعايش االحتالل  فم
بني األعراق، واحلفاظ على أمن الوطن وكامل أراضيه، يرأس احلزب يف الوقت احلايل داتؤ سري  سلمي  ال

 (3)جي بلنفل.

 (4)أهداف التحالف
 نقاط التالية:ملاليزاي تتمثل يف ال مَّةتحالف إىل حتقيق أهداف لألاليسعى 

 احلفاظ على النسيج الوطين والوحدة الوطنية وتعزيزها  .1
السعي إىل حتقيق احلياة املادية والروحية وتطويرها، واحلفاظ على الدين اإلسالمي الديين الرمسي  .2

ة د ولالاحلفاظ على حرية ممارسة أية داينة أخرى غري اإلسالم على أي جزء من أراضي للدولة، 
 ة الد ولدعم التمسك جبميع مبادئ وأركان بتآلف وأمان، و 

 .إىل الوصول إىل جمتمع عادل ومنصفالسعي  .3
                                                           

Goh, Cheng Teik (Deputy Minister of Transport 1978-1981), (1994), Malaysia 
Beyond Communal Politics, Malaysia: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd, 
p52. 

 (25/04/2015)اتريخ االطالع  ( انظر: اتريخ احلزب على موقعه الرمسي:1)
   history-zone/party-mca/history-us/about-http://www.mca.org.my/en/about/ 

 w.mic.org.myhttp://ww  ( 25/04/2015)اتريخ االطالع  ( املوقع الرمسي للحزب:2)
 (25/04/2015)اتريخ االطالع  ( انظر: اتريخ احلزب على موقعه الرمسي:3)

   us/history-http://www.mic.org.my/about 
  ( 25/04/2015)اتريخ االطالع  ( انظر: أهداف التحالف على موقعه الرمسي:4)

 0-http://www.barisannasional.org.my/en/objective 

http://www.mca.org.my/en/about-us/about-mca/history-zone/party-history/
http://www.mic.org.my/
http://www.mic.org.my/about-us/history
http://www.barisannasional.org.my/en/objective-0
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 تعزيز العالقة الوثيقة بني أحزاب التحالف. .4
  (Pakatan Rakyat) املعارضالتحالف الشعيب  -2

( اهليئة احلكومية ROSالتحالف املعارض هو حتالف غري مسجل رمسياً لدى مسجل اجلمعيات املاليزية )
وهي هيئة   Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysiaؤولة عن تسجيل مؤسسات اجملتمع املدين املس

م، واللوائح املنظمة لعام 1966اتبعة لوزارة الداخلية املاليزية تعمل وفق قانون اجلمعيات لعام 
 يَّةالسياس تالتَّحالفامثله مثل ابقي  (2)كبديل عن التحالف احلاكم  طرح نفسهالتحالف ي، و (1)م1984

االنتخاابت  خلوضم 1998اليت تنشأ لتحقيق أغراض سياسية معينة، وقد أتسست اجلبهة يف عام 
 .جبهود أنور إبراهيم م1999يف  عام ةال

أسس الشريعة  دولة على إقامة، بني من يرى ةتباينمالتحالف رؤى  تتبىن األحزاب املشاركة يف
أن  ابتلك األحز  ت، ومع ذلك استطاعةعلى أسس دميوقراطية الد ول إقامةوبني من يرى  اإلسالميَّة

 قدم فيه رؤى بديلة( 3)متكامالً  برانجماً سياسياً التحالف ، وقد طرح توجد أرضية مشرتكة  لتتحالف عليها
لتحالف نتائج ا أحرزميثاق التحالف، املتقدمة حسب  الد ولاالنتقال ابلبالد إىل مصاف تلخصت يف 
 وما بعدها. م2004يف  عام ةال خاابتملفتة يف االنت

م وأنه النظام ابلنظام امللكي القائأقر التحالف يف ميثاقه ابلدستور املاليزي بشكل عام، فأقر 
اع الدايانت األخرى احلرية يف ممارستها يف مجيع ة، وأن أتبالد ولهو دين  اإلسالمأن العام للدولة، و 

االعرتاف و قرار للغة الرمسية للدولة إىل جانب اإلة هي اأراضي االحتادية، كما أقر أبن اللغة املاليوي
  لألعراق املختلفة. ابللغات األخرى

                                                           
  ( 25/04/2015)اتريخ االطالع  ( انظر: املوقع الرمسي للهيئة:1)

misi-visi-korporat/objektif-aklumathttp://www.ros.gov.my/index.php/en/m 

)2(  Hwang, Julie Chernov, Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World: What 

Went Right, 1st Edition, (US: Palgrave Machillan, 2009) p185. 

  ( 25/04/2015طالع )اتريخ اال ( انظر: نص الربانمج على:3)
EN.pdf-http://dapmalaysia.org/repository/The_Policies_of_Pakatan_Rakyat 

http://www.ros.gov.my/index.php/en/maklumat-korporat/objektif-visi-misi
http://dapmalaysia.org/repository/The_Policies_of_Pakatan_Rakyat-EN.pdf
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، برائسة الشيخ عبد اهلادي PASاحلزب اإلسالمي املاليزي يتألف التحالف من عدة أحزاب أمهها 
يلي نبذة وفيما  DAP،(1) دميقراطي  ال العمل برائسة أنور إبراهيم، وحزب PKRالشعبية  العدالة وحزب

 عن تلك األحزاب وأهداف كل منها:

 (Parti Islam SeMalaysiaاحلزب اإلسالمي املاليزي )

احلزب اإلسالمي املاليزي كما يقدم نفسه حزب مدين إسالمي يسعى إىل تطبيق مبادئ الشريعة 
 (2)يف ماليزاي. اإلسالميَّة

العايل مي اين متمثلة يف اجمللس اإلسالمنذ فرتة االستعمار الربيط اإلسالميَّةظهرت احلركة لقد 
م امتدادًا للجهود اليت بذهلا اجمللس 1948مارس سنة  14يف  املسلمنياملاليزي، فظهر على حزب 

اإلسالمي العايل  وكان من أهم أهداف احلزب: احلصول على االستقالل، تكوين جمتمع إسالمي، 
شهر قامت السلطات حبل احلزب إثر اصطدامها ماليزاي، ويف أقل من مخسة أيف دولة إسالمية  إقامة

، بذلك  ملسلمنياأببرز قادهتا يف السجون ومت حل حزب  جَّ و ز  ابحلركة الشيوعية اليت أنشئت يف البالد
، فبعد حل حزب PASاملاليزي  احلزب اإلسالميكان مبثابة نواة   املسلمنيحزب ول أبن ميكن الق
وبعد فرتة حتت احتاد العلماء  (UMNOوطنية املاليوية املتحدة )، انضم أعضاؤه إىل املنظمة الاملسلمني

يتبىن املشروع اإلسالمي فتم إنشاء احلزب  جديدإبنشاء كيان  أعضاء االحتاداستطاعوا إقناع 
برائسة احلاج أمحد فؤاد حسن، ويرأس احلزب  (4)م.1951سنة  نوفمرب 24وذلك يف  (3)اإلسالمي،

  (5)ونج.حالياً عبد اهلادي أنور بن أ

                                                           
 (1) Liow, Joseph Michael, Dictionary of the Modern Politics of Southeast Asia, 4th Edition, 
(New York: Routledge, 2015) p285. 
 (2) Joseph, Cynthia, Growing up Female in Multi-Ethnic Malaysia, 1st Edition, (New York: 
Routledge, 2014) p49. 

، (م2000-ه1421عم ان: دار البيارق، )، 1، طاحلركة اإلسالمية يف ماليزاي ( انظر: حممد نوري األمني بن إندوت،3)
 .62-59ص

 .66، ص(م2000-ه1421عم ان: دار البيارق، )، 1، طاحلركة اإلسالمية يف ماليزاي ( حممد نوري األمني بن إندوت،4)
  ( 25/04/2015املوقع الرمسي للحزب: )اتريخ االطالع ( 5)

http://www.pas.org.my/ 
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  أهداف احلزب
بعد انفصال احتاد العلماء عن احلزب الوطين املاليزي قرر قادة االحتاد التعاون مع قوى إسالمية أخرى 

عام دعى ؤمتر ميف  اإلسالميَّةت القوى ، فاجتمعم1951يف البالد إلنشاء احلزب وذلك أواخر سنة 
قر اجملتمعون أوالية بينانج، حلزب الوطين وذلك يف إليها أعضاء احتاد العلماء دون التنسيق مع قيادة ا

اع كما اتفقوا على اتب  للحزب عام ةإنشاء احلزب فأقروا النظام الداخلي للحزب وحددوا األهداف ال
 تلك األهداف يف النقاط التالية: تثلومت ة لتحقيقها،دميقراطي  الالوسائل 

  مع إلسالميَّةايف حتقيق التعاليم  املسلمنيقوة    لتجميعاإلسالميَّةاالحتاد على أساس األخوة  إقامة .1
 ة.دميقراطي  ال ةسياسمراعاة 

 يف مالاي. اإلسالميَّةتركيز جهود احلزب وقوته على توحيد القوانني واإلدارة  .2
 .اإلسالميَّةواملصاحل  املسلمنياحلماية والدفاع عن حقوق  .3
 .اإلسالميَّةتعاليم التعاون مع منظمات سياسية أخرى ال تتعارض أهدافها مع ال .4

بعد إنشاء احلزب وإقرار مبادئه واألهداف اليت يسعى احلزب إىل حتقيقها يف مؤمتره األول، شهد 
 ااحلزب مجودًا يف نشاطه الداخلي، وبدأ بعض املنتمني إىل احلزب ابالنضمام إىل أحزاب أخرى، دع

، أعاد صياغة م1954غسطس ه الثالث إىل إقرار دستور جديد للحزب وذلك يف أاحلزب يف مؤمتر 
 األهداف الرئيسة للحزب كما يلي:

 احلصول على االستقالل بطرد االستعمار الربيطاين من البالد. .1
 إقامة، و ةعام  يف تكوين اجملتمع اإلسالمي بصورة  اإلسالميَّةمن أجل حتقيق األهداف  الكفاح .2

 بصورة خاصة. اإلسالميَّةة الد ول

 الرئيسة بشكل أكثر نضوجًا بعد جتربة سنة ونيف غة أهدافهأبن احلزب أعاد صيا هكذا جند
شيء التحرر من أعباء االحتالل  وهذا من دوره أن أصبح اهلدف األول للحزب قبل كل من إنشائه، ف

يساهم يف إجياد أرضية مناسبة للتحالف مع قوى سياسية أخرى يف طرح احملتل من بالدهم، وهذا هو 
 اليوم. اإلسالميَّةهبا القوى النضج الذي ينبغي أن تتحلى 

بتطبيق  ميَّةاإلسالة الد ول إقامةع إسالمي يؤمن مبشروع احلزب يسعى إىل مجمت إقامةواهلدف الثاين هو 
زب ة، وهذا بعد آخر للحزب اإلسالمي  حيث أدرك احلالد وليف مجيع مفاصل  اإلسالميَّةتعاليم الشريعة 
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يت ينشدوهنا ة الالد ول إقامةأدرك احلزب أبن نقاض اجملتمعات، كما ال تقوم على أ اإلسالميَّةة الد ولأبن 
لنظام الذي حيكمه عن طريق الشورى الشعب وحده هو من خيتار اأن و  ،إبرادة الشعب ال تكون إال 

ة للنظام اإلسالمي جتماعي  ة، فبناء اجملتمع اإلسالمي أو احلاضنة االدميقراطي  ال ابلوسائل عنه احلزب عرب  
 (1)ة من حيث الزمن.الد ول إقامةن يتقدم على البد أ

وكان م 1957أغسطس سنة  31وقد حتحق اهلدف األول للحزب بنيل ماليزاي االستقالل يف 
 السياسيَّةالقوى مبثابة  MICوحزب اهلنود  MCAبتحالفه مع حزب الصينيني  UMNOاحلزب الوطين 
ىل بريطانيا فأوكل بريطانية مهام إدارة البالد إحسب ما رأت  إدارة البالدمبقاليد  التمسكاألقدر على 

على  أشرف احلكومة (2)رائسة احلكومة، ئيس احلزب األمري عبد الرمحن فرتة، فتوىل ر BNالتحالف 
حبيث  كما أقر احلرية الدينية  ،للدولةدين م هو أبن اإلسال فأقرللدولة اجلديدة،  األولالدستور وضع 

لداينة مبثابة محاية امشروعاً، محاية هذا احلق لى أرض االحتاد أمرًا أصبحت ممارسة أية داينة أخرى ع
 اخلاصة للدولة.

نشر على طول ربوع البالد و  اإلسالميَّةنشاء املراكز إبالعمل اإلسالمي  نشرلدستور كما مسح ا
نظمات املو  اإلسالميَّة  مما فتح الباب أمام احلركات وتقدمي املساعدات لتلك املراكز تعاليم اإلسالم

اليت أقرها  م ةعابادئ التلك املحتت محاية الدستور العام للبالد، على أساس  الدعوية مبمارسة أعماهلا
 م1972سبتمرب  5يف  PASاحلزب اإلسالمي  مع UMNOاحلزب الوطين الدستور حتالف عليها 

اظ على النفوذ فهبدف احل  األخرى السياسيَّةيف وجه القوى  ائتالفية حكومةليشكل احلزبني حكومة 
 (3)السياسي املاليوي.

 إقامةسعى إىل ياجملتمع اإلسالمي الذي س إقامةحتقيق اهلدف الثاين وهو  هبذا مل يبق على احلزب إال
 .قه إىل اليوم، وهو اهلدف الذي يسعى احلزب إىل حتقياإلسالميَّةة الد ول

 PKRالشعبية  العدالة حزب -1
                                                           

-62م، ص2000-ه1421، عم ان: دار البيارق، 1، طاحلركة اإلسالمية يف ماليزاي د نوري األمني بن إندوت،( انظر: حمم1)
70. 

)2( Kheng, Cheah Boon, Malaysia: The Making of a Nation, 1st edition, (Sengapor: Institution of Southeast 

Asian Studies, 2002), p3. 

)3( Kheng, Cheah Boon, Malaysia: The Making of a Nation, p136. 
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احلزب الوطين  اتقوده كانت  تالفية اليت  ئاحلكومة اال طرده منبعد  هو احلزب الذي أنشأه أنور إبراهيم
UMNO  تئذ ، ، كان أنور إبراهيم انئب رئيس الوزراء وقرئيس وزراء ماليزاي األسبق حممَّدمهاتري ائسة بر

من احلكومة نتيجة خلالفات بينه م، طرد أنور 1997األزمة االقتصادية اليت ضربت البالد سنة فبعد 
 ،م1999أبريل  4 ته يفحزب العدالة الشعبية برائسبعد ذلك أنشأ ف ،حممَّديس احلكومة مهاتري وبني رئ

 (1)وبعدما مت القبض عليه وأودع السجن، تولت زوجته وان عزيزة رائسة احلزب.
متعدد األعراق مجع بني مجيع أطياف الشعب املاليزي الصيين واهلندي إىل جانب  احلزب حزابً  بدى

 ة املنتمني للحزب.يوالذي يشكل غالبسلم املاملاليوي 
 أهداف احلزب

 يف النقاط التالية: هاحتقيق إىلت األهداف اليت يسعى احلزب لمتث
 ة يف توزيع الثروة.جتماعي  العدالة اال .1
 الرقابة. القضاء على الفساد وتعزيز دور .2
 DAP دميقراطي  ال العمل حزب -2

نشأ احلزب كفرع  (2)،يف سنغابورة e's Action PartyPeoplالشعيب  العمل إىل حزب احلزب يرجع أصل
م، اضطر احلزب إىل تغيري 1965ورة عن ماليزاي سنة ل يف ماليزاي، وبعد انفصال سينغافحلزب العم

 دميقراطي  اليعد حزب العمل م، و 1965 أكتوبر 11يف  دميقراطي  ال العمل االسم ليحمل اسم حزب
من مقاعد  %20املاليوية، حصل على نسبة أصول غري إىل  ينتمي أهم حزب يف املعارضة املاليزية

املدافع م اليو احلزب يعد كما ،  سيانغ كيت  ليمبقيادة الصيين  1995سنة  عام ةالربملان يف االنتخاابت ال
  (3)هلم.قوق غري املاليزيني، والناطق الرمسي األول عن ح

                                                           
 /https://www.pap.org.sg   ( 25/04/2015( املوقع الرمسي للحزب: )اتريخ االطالع 1)

)2( Dawson, Peter, World Encyclopedia of Political Systems and Parties, 4th edition, (New York: Infobase 

Publishing, 2006), p851-852.  

)3( Leifer, Michael, Dictionary of the Modern Politics of Southeast Asia, 3rd  Edition, (New York: Routledge, 

2001), p102. 

https://www.pap.org.sg/
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 أهداف احلزب

تالفات العرقية االخ مزدهر حيتوي مجيع سلمي   اجتماعي   ي  دميقراطنظام  إقامة يف احلزب ل رؤيةتتمث  
لك اليت حددها احلزب يف قانونه األساسي، وتبلغ ت األهداف من خالل املختلفة والدينية والثقافات

 :األهداف مثانية عشر هدفاً، ذكر الباحث منها ما يلي
 .ماليزاي يف ةعي  جتمااال ةدميقراطي  ال إنشاءإىل  الدستورية الوسائل خالل من السعي .1
يف ظل  للبالد، ىاألعل القانون ابعتباره األصلي العلماين إطاره يف املاليزي الدستورعلى  تأكيدال .2

 تساويةم حقوقاً  ماليزي مواطن إبعطاء كل األساسية اإلنسان وحقوق ةدميقراطي  ال القيم احرتام
 .ومنصفة

 الوطنية روح رسوغ اخلاصة، حبقوقهما رتافواالع وساراواك، والييت صباح مع الوطين االندماج تعزيز .3
 .وحدة ماليزاي للماليزينيل وطنية مشرتكة هوية لصياغة األعراق  مجيع بني والوحدة

 واألعمال قمعيةال لقواننيا ومحايتها من مجيع ممارسة احلرية الدينية يف األساسي ابحلق االعرتاف .4
 .التمييزية

 جلميع املاليزيني. دياالقتصا الرخاء وانتشار الفرص تكافؤ منح .5
 .توزيعاً عادالً  وتوزيعها الثروة وتكوين حماربة الفساد، .6

 أهداف التحالف

لكتاب أهدافه ، تضمن اعام ةيف الكتاب األمحر بني  فيه سياساته ال عام ةاف اللقد حدد التحالف األهد
التحالف احلاكم، وغري لوطين و ، وأنه يسعى إىل إلغاء سياسة التمييز العرقي الذي يتبناه احلزب االسياسيَّة

 للتحالف يف النقاط التالية: عام ةذلك من مساعي التحالف، وميكن إمجال األهداف ال

 ، يعكس سيادة الشعب.حقيقي  وشفاف دميقراطي  نظام بناء  .1
 ة جلميع مكوانت الشعب املاليزي.جتماعي  بناء اقتصادي قوي يوفر الرخاء والرعاية اال .2
 نسان.اإل أمَّةومحاية احلقوق واحرتام كر  أمَّةاليت تضمن التنمية املستدة جتماعي  العدالة اال .3
 للدولة والسياسة اخلارجية تستند على مبادئ اإلنصاف والعدالة. عام ةبناء السياسة ال .4
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السابقة وما تسعى إليه تلك األحزاب املشاركة فيها ميكن حتديد  التَّحالفاتبعد عرض أهداف 
 يف النقاط التالية:  لتَّحالفاتالتلك  عام ةاألهداف ال

حماربة حاكم متسلط ظامل  أبن يتحالف احلزب اإلسالمي مع حزب غري إسالمي حملاربة حاكم  .1
شروع عام م متسلط على رقاب الناس سواء خبيانة أو أن تسقط شرعيته، فهذا يهدف بشكل

 .وتدرس كل حالة على حدة
لرأي هو توجيه ا السياسيَّةتلعبها األحزاب إضعاف حكومة فاسدة  من أهم األدوار اليت ميكن  .2

العام إلضعاف حكومة عاجرة ال تستطيع أداء واجبها، فقد يرى احلزب السياسي أبن إضعاف 
م ابستقالتها وإما بتغيريها، وهذا من أه إماتلك احلكومة قد يعجل يف التخلص من سياساهتا 

 .السياسيَّة التَّحالفاتاألدوار اليت ميكن أن تلعبها 
وظائف اليت   من الإلزام احلكومة القائمة ببعض األمور اليت ترى األحزاب املتحالفة أبهنا ضرورية .3

ليت قد يراها بعض السياسيات ا ذينبغي للحزب السياسي القيام هبا الضغط على احلكومة لتنفي
 إىل اسيَّةالسيوقد تكون تلك السياسات سياسات اقتصادية، كأن تسعى القوى احلزب ضرورية 

 معينة.قتصادية احلكومة على تنفيذ خطة ال مح
ا ى سياسية معينة من حتقيق أهدافها  ففي اجملتمعات اليت تكثر فيهالتحالف من أجل إضعاف قو  .4

ألحزاب، االجتاهات املتمثلة يف ا ، تكون عرضة لنشوء اخلالفات بني تلكالسياسيَّةاالجتاهات 
ا تقليص فرصة وصول قوى معينة إىل أهدافهفقد يتحالف حزب إسالمي مع حزب غري إسالمي ل

 اليت يرى احلزب أبهنا ستضر ابجملتمع مثالً.
د ة أعم  وقلتحالف من أجل الوصول إىل السلطة  يعد التحالف من أجل الوصول إىل السلطا .5

على املخاطر اليت قد تنشأ بسبب سياسة قوى معينة، ففي حال رأى  يكون السبيل إىل القضاء
عدم قدرته على حتقيق أهدافه يف صف املعارضة، يغري اسرتاتيجيته للوصول إىل  احلزب اإلسالمي

مثالً  نفسها ه الرؤيةيل ذلك مع قوى سياسية أخرى تشاركمراكز صنع القرار، وقد يتحالف يف سب
  .وهكذا يف إسقاط حكومة إلجياد حكومة بديلة

عى سعي إىل حتقيقها، فقد يسبني أهداف متعددة يشحذ اهلمم لل أن جيمعميكن لتحالف واحد و 
ة، وف ضد وصول فصيل معني إىل السلطالتحالف يف الوصول إىل احلكم ويف الوقت نفسه الوق

 إبضعاف نفوذه السياسي وهكذا.
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مع  ةاإلسالميَّ الذي مجع األحزاب  من أجل مصر دميقراطي  التحالف ال ففي الواقع املصري جتد
لول دون وصول رجال النظام القدمي إىل يلواضح منه احل، وكان اهلدف ااإلسالميَّةاألحزاب غري 

 ابحلصول على أغلبية األصوات يف االنتخاابت الربملانية.وبناء نظام دميوقراطي   السلطة

وهذا اهلدف من وجهة نظر اإلسالميني حيقق مصلحة شرعية هي دفع الظلم الذي عاىن منه 
اس ىل أن مت االنقالب عليها، ودفع الظلم عن الناملاضية قبل الثورة املصرية إ قودالشعب طيلة الع

بعد أن  ،اإلسالميَّةمقصد شرعي وهو احلفاظ على النفس واملال، ومها مقصدان من مقاصد الشريعة 
 ة  فكان الوقوف ضد عودة النظامالد ولأصبح الناس بال مأوى، وانتشر الفساد يف مجيع مفاصل 

  فدل ذلك على مقاصد الشريعة يتوافق مع اً شرعي اً ة مقصداملختلف السياسيَّةالسابق بتحالف القوى 
 عيتها.مشرو 

حلزب احلرية والعدالة ابعتباره حزابً إسالمياً وبني أهداف  عام ةفاملقارنة بني األهداف ال
 تلك األهداف تتعارض مع كانت  نرى مدى توافق تلك األهداف، كما ميكن معرفة ما إذا  التحالف 
قبل اجلزم مبشروعية أو عدم مشروعية ذاك التحالف وذلك فيما  اإلسالميَّةعة للشري عام ةاملبادئ ال

 يلي:

 أهداف التحالف أهداف احلزب 

 وريوالدســت الــسياسي اإلصــالح حتقيــق 1
 مبدأ وإقرار عام ةال احلريــات وإطــالق

 .للدستور طبقاً  السلطة تداول

 راحل العام االقرتاع عرب السلطة تداول يف احلق
والدينية  السياسيَّةاحرتام احلقوق واحلرايت النزيه، 

 .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني

 هيمواملفا والقيم األخالق وتعميق نشر 2
  ةاإلسالميَّ  الـشريعة ملبادئ احلقيقية
 تمع،واجمل الفـرد حيـاة يف تعامـل كمـنهج

 لسماويةا األداين سائر أيضا قررهتا والىت

 هويتهاو  عليها املتوافق مَّةاأل بثوابت تمسكال
 ةالسماوي األداين أرستها اليت الروحية والقيم
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 يادةس تعترب اليت املؤسسات دولة بناء 3
 حضرةاملت اإلنسانية احلياة عنوان القانون
 الرشيدة

، التحول بناء  لقانونيةا ةالد ول أتسيس الدميقراطي 
 الشعب يادةوس واملساواة املواطنة على القائمة

 القوة وتطوير ببناء القومي األمن تعزيز 4
 للدولة الشاملة

 احرتامو  التلوث من البيئة حبماية ةالد ول التزام
 التنمية خطط مجيع ىف يةالد ول البيئية املعايري

 ةالركيز  املصرى اإلنسان ابعتبار والتطوير
 اجملتمع لبناء األساسية

رهتا وثيقة التحالف اليت أق عام ةحزب احلرية والعدالة وبني املبادئ ال جند ابملقارنة بني أهداف التعليق:
، أبهنا أهداف متقاربة وال نكاد جند فرقاً جوهرايً بينهاميالد كما   ،بادئلك املوال تعارضًا بني ت ،وقراطي 

  فالباحث الميَّةإلساللدولة  اإلسالميَّةاليت أقرته الشريعة  عام ةاحلال ما خيالف املبادئ ال ال جند بطبيعة
مع  ةيرى أبن احلكم على هذا التحالف مرده إىل حتقيق املصلحة، فطاملا حقق التحالف أهدافه املتوافق

 ليس ألحد أن حيكم بعدم مشروعيتها.  اإلسالميَّةمبادئ الشريعة 

موقفها يف عزز ييف حتالف كهذا التحالف  اإلسالميَّةفالباحث يرى أبن دخول األحزاب   وعليه
يف  ميَّةاإلسالوقوع األحزاب جواز عدم ، وما ينبغي اإلشارة إىل خطتها الشاملةريقها إىل حتقيق ط

الميني كما يرى بعض اإلس  ليس عاملها مع القوى املتحالفة معها إذا آل األمر إليهم، و ازدواجية يف ت
ساندهتا ية اليت ى الوطنلتقصي تلك القو  اإلسالميَّة األحزابتمكن إىل أن تجائزة  التَّحالفاتأبن هذه 

لك األحزاب يف ت الضماانت اليت تطمئن اإلسالميَّةيف وصوهلا إىل أهدافها، وينبغي أن تقدم األحزاب 
، كما ينبغي ة  فاملسلم ال يعرف اخلداع وال اخليانالتَّحالفاتج الذي رمسته يف إطار تلك االلتزامها ابلنه

دم وقوع ع -على أقل تقدير-ضن األحزاب األخرى مت على ضماانت من احلصول اإلسالميَّةلألحزاب 
 األحزاب.تلك اخليانة من قبل 

ها اليت أعلن التحالف الدميوقراطي صبغت بصبغة ميكن وصف عام ةإن الذي ينظر إىل املبادئ ال
 بقيادة حزب اإلخوان املسلمني اإلسالميَّةإىل حد ما  وذلك ألن وجود القوى  اإلسالميَّةابلصبغة 
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ن يكون للحزب، وهذا ما ينبغي أ عام ةلتحالف استطاع أن يفرض رؤى ال تتعارض مع املبادئ الداخل ا
أبن يكون للحزب اإلسالمي القوى على فرض وجهات نظر تتوافق مع أهدافها أو على أقل تقدير ال 

 تتعارض مع تلك األهداف.

األصليني من  زب السكانحاكم جيمع بني ح يف الواقع املاليزي جتد هناك حتالفني: حتالفوأما 
ضمن أهدافه احلفاظ على هوية اجملتمع املاليزي املسلم وبني أحزاب أخرى تقوم ابلدفاع عن حقوق 
السكان غري األصليني من الصينيني واهلنود، واهلدف الذي جيمع تلك األحزاب رغم تباين أهدافها غري 

ل إليها  الفرصة لألحزاب املعارضة للوصو  املشرتكة هو التمسك ابلسلطة ألطول فرتة ممكنة وعدم إاتحة
وأما التحالف املعارض، فهو يطرح نفسه كبديل للنظام القائم ويطرح برامج حيسبها كفيلة لإلطاحة 

على رأس أولوايت  ةاإلسالميَّ ابلنظام القائم الذي ظل حيكم ماليزاي طيلة العقود املاضية، وتطبيق الشريعة 
 .اعرتاض حلفاؤه على ذلك املبدأيزي رغم احلزب اإلسالمي املال

وبني احلزب  UMNOحتالف بني احلزب الوطين  إقامةواليوم هناك أصوات تدعو إىل 
جاوزات اليت يف البالد رغم الت عام ةاإلسالمي الذي استطاع إحراز نتائج مرضية يف مجيع االنتخاابت ال

دكتور عصري والية برليس ال حصلت يف مجيع تلك االنتخاابت لصاحل التحالف احلاكم، ويرى مفيت
حتالف للجمع بني األحزاب املاليوية حتت سقف واحد من  قامةزين العابدين أبن الوقت قد حان إل

من أجل اهلدف نفسه  1872وقد حتالف احلزابن يف  (1)ابب الواجب الديين حسب رأي املفيت،
مثاًل، فالعداء  لرؤية ال نكاد جندها يف مصرة املاليزية، وهذه االد ولللشعب و  اإلسالميَّةاحلفاظ على اهلوية 

صري تكاد تتجاوز حد الوصف والواقع امل اإلسالميَّةجتاه األحزاب  اإلسالميَّةالذي تكنه األحزاب غري 
 اليوم خري برهان على ذلك.

احلزب ، و دميقراطي  الي املاليزي مع حزب العمل م بعد حتالف احلزب اإلسالم1998نة منذ س
النتخاابت الربملانية سنة ، فبعد ااإلسالميَّةق هدفه الرئيسي املتمثل يف تطبيق الشريعة يسعى إىل حتقي

م وفوز احلزب بوالية تراجنانو حاول تطبيق نظام احلدود وبدأ اخلالفات تنشأ بني احلزب وبني 1999

                                                           
  ( 25/04/2015تصريح املفيت على الرابط التايل: )اتريخ االطالع ( انظر: 1)

http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/perlis-mufti-moots-umno-
pas-alliance 

http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/perlis-mufti-moots-umno-pas-alliance
http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/perlis-mufti-moots-umno-pas-alliance
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تان وقد كالن  ويف اآلونة األخرية قرر احلزب تطبيق نظام احلدود يف والية (1)األحزاب املتحالفة معها،
يؤدي ذلك يف حال مت إقراره إىل خسارة احلزب اإلسالمي التحالف بفصل من التحالف، كما صرح 

جتماعاً للتباحث حول املوقف الذي وأن احلزب سيعقد ا DAP دميقراطي  البذلك رئيس احلزب العمل 
ما صرح رئيس احلزب ، كسيتم اختاذه جتاه احلزب اإلسالمي يف حال قام بتطبيق نظام احلدود يف كالنتان

أبن هبذا القرار يكون احلزب قد أهنى تواجده يف التحالف  ليتواجه إىل  THE STARحسب جريدة 
لتطبيق قانون احلدود، يف ظل هذه التصرحيات من رئيس حزب  UMNOحتالف مع احلزب الوطين 

م  ملعرفة القرار 2015لقادم العمل، ننتظر نتائج املؤمتر العام للحزب اإلسالمي الذي سينعقد يف يونيو ا
  (2)موقفه األخري من التحالف. دميقراطي  الالنهائي للحزب وعلى ضوئه سيحدد حزب العمل 

هذا مثال حي يوضح أبن لكل حزب يف التحالف أهدافه اخلاصة اليت قد ال تشملها األهداف 
نا يف حتويل أيم أهدافه كما ر مي املاليزي من أهاليت مجعته مع األحزاب األخرى، فاحلزب اإلسال عام ةال

، وهذا اهلدف ال يتعارض مع أهداف التحالف  لذا يصر اإلسالميَّةماليزاي إىل دولة حتكم ابلشريعة 
 احلزب على تطبيقه وال يتخلى عنه مهما كلفه ذلك.

أهداف  اهلدف منه املشاركة يف حتقيق السياسيَّة التَّحالفاتوهذا أمر طبيعي، فالدخول إىل 
ف وليس التخلي عن كل األهداف اليت ال تتوافق مع التحالف وهذا ما فعل احلزب اإلسالمي  التحال

كما قام حزب العمل مسبقًا بتطبيق بعض القوانني اليت تتعارض مع أهداف احلزب اإلسالمي كما 
يقول مثل منع رفع األذان يف بعض املناطق اليت يسيطر عليها حزب العمل، وذلك مل حيمل احلزب 

 المي على التخلي عن األهداف املشرتكة ال بدعوة طرد احلزب من التحالف وال ابنسحابه منه.اإلس

وهناك نكتفي ابملقارنة بني أهداف احلزب اإلسالمي املاليزي وبني أهداف التحالف املعارض 
 وذلك بعض أهم أهداف كل منهما والتعليق ملعرفة أوجه التشابه واالختالف وذلك فيما يلي: 

                                                           
)1( Mecham, Quinn, and Hwang, Julie Chernov, Islamist Parties and Political 
Normalization in the Muslim World, 1st Edition, (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 2014), p90-91.  
)2( The star, 21 March 2015, p3-4. 



146 
 

 أهداف التحالف احلزب اإلسالمي أهداف 

 

1 

  اإلسالميَّةاالحتاد على أساس األخوة  إقامة
اليم يف حتقيق التع املسلمنيلتجميع قوة 

 اطي ة.الدميقر  السياسيَّةمع مراعاة  اإلسالميَّة

 عكسي ،وشفاف حقيقي دميقراطي   نظام بناء
 الشعب سيادة

 

2 

تركيز جهود احلزب وقوته على توحيد 
 يف مالاي. اإلسالميَّةالقوانني واإلدارة 

 ةوالرعاي الرخاء يوفر قوي اقتصادي بناء
 يزياملال الشعب مكوانت جلميع االجتماعي ة

 

3 

 املسلمنياحلماية والدفاع عن حقوق 
 اإلسالميَّةواملصاحل 

 ةالتنمي تضمن اليت االجتماعي ة العدالة
 ةامكر   واحرتام احلقوق ومحاية ةاماملستد

 .اإلنسان

 

4 

 ال أخرى سياسية منظمات مع التعاون
 .ةاإلسالميَّ  التعاليم مع أهدافها تتعارض

 والسياسة للدولة عام ةال السياسة بناء
 اإلنصاف مبادئ على تستند اخلارجية

 .والعدالة

ها يين العلماين ليس فيإن أهداف التحالف الذي مجع احلزب اإلسالمي ابحلزب الص التعليق:
ابحلقيقة ما يتعارض مع أهداف احلزب اإلسالمي، وأن ما يتبناه احلزب اإلسالمي من مبادئ إسالمية 

شرطاً أن تتوافق أهداف احلزب الصيين مثالً مع أهداف  تعارض مع ما يتبناه التحالف، وليسال ي
 ذاً يف مدى توافق أو تعارض أهدافوإال لكان التحالف على أهدافهما  فاملوضوع إ اإلسالمياحلزب 

عة ميثل اجلانب املتوافق مع مصاحل الشريأن التحالف مع أهداف احلزب اإلسالمي الذي من املفرتض 
  .اإلسالميَّة
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ماعات مع غريها من اجل اإلسالميَّةيرى الباحث أبن مرد التحالف بني اجلماعات واألحزاب  اخلالصة:
 واملوضوع ليس يف مدى توافق أهداف األحزاب يرى فريق اجمليزينواألحزاب مرده إىل املصلحة كما 

مع أهداف األحزاب األخرى وإمنا احلكم يكون ابملقارنة بني أهداف احلزب اإلسالمي مع  اإلسالميَّة
أهداف التحالف  فإذا تعارضت أهداف التحالف مع أهداف احلزب اإلسالمي، كان األصل فيه املنع، 

 ض أهداف التحالف مع أهداف احلزب اإلسالمي فاألصل اجلواز.وأما يف حال مل تتعار 

 ما يلي: من أهم تلك الضوابط، و الشرعيَّةالتحالف أن ينضبط ابلضوابط على وإنه ينبغي   

أن يكون التحالف بينهما ملواجهة مفسدة قائمة كإزالة حكم طاغية  ذلك ألن القواعد األصولية  .1
سدة  وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، واحتمال املفأقرت أن مبىن الشريعة حتصيل املصاحل

املرجوحة حتصياًل للمصلحة الراجحة، وأن امليسر ال يسقط ابملعسر، وأنه ما ال يدرك كله ال يرتك 
 (1)جله.

 من حالة سيئة إىل حالة أسوأ منها. التَّحالفاتقال بتلك تعدم االن .2
أو جلب منفعة، فهو حتالف ابطل ال ترضاه  فالتحالف الذي ال حيقق مصلحة إما بدرء مفسدة .3

 .اإلسالميَّةقواعد الشريعة 
 أن يكون للجماعة أو احلزب اإلسالمي القدرة على التمكني لإلسالم. .4

متكنهم  هلم احلصول على اإلرادة الشعبية اليت لفك األحزاب املنهج القومي الذي يكوذلك أبن جتهز تل
أن ختضع  ال، ةالد وللجميع احلق يف العيش والعمل على بناء البديل السياسي الذي يكفل ل إقامةمن 

من  نتقاالً ا ، فإن التحالف ليس إالعدم العمل بتوعية الشعب برباجمهاإىل اخلمول و  اإلسالميَّةاحلركة 
ست يف ي  ذلك ألن العربة لميت إىل الدين بصلةهذا عبث ال أسوأ منه  فوضع قائم مرير إىل قادم 

                                                           
ق ، د.ط، )القاهرة: دار اإلعالم الدويل، مركز حبوث تطبياإلسالمية الدولة يف السياسية التعدديَّةانظر: الصاوي، صالح،  (1)

 .147م(، ص1992عة، الشري
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ريها، وإمنا وغ اإلسالميَّةب الناس إىل تلك األحزاب من حاكمية الشريعة اليت جتذ الشعارات الرباقة
 األصل فيما تبذله تلك األحزاب.
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  :الرابعالفصل 
 واجلماعات الد ولوبني غريها من  اإلسالميَّةة الد ولأصل العالقة بني 

الفات خارجية مهد عنها، وحت بطبيعتها تنقسم إىل قسمني حتالفات داخلية مت احلديث التَّحالفات إن
وع يتحدد ، حيث طبيعة املوضاإلسالميَّةهلا الباحث هذا الفصل  ليحدد حمور العالقة اخلارجية للدولة 

 لتَّحالفاتايف أوج قوهتا إىل  اإلسالميَّةة الد ولبتحديد األصل، فلو كان األصل احلرب، كان حكم دخول 
ح فات مع دول غري إسالمية عدوالً عن األصل، والعكس صحياحلظر، فيكون دخوهلا يف حتال السياسيَّة

إذا ثبت أن أصل تلك العالقة السلم، يكون العدول عنه إىل احلرب عدواًل عن األصل وهكذا  لذلك 
  كما يلي:بحثنيتحديد ذلك األصل وذلك يف مب التَّحالفاترأى الباحث ضرورة التقدمي ملوضوع 

 .اإلسالميَّة للدولة اخلارجية قاتالعال مناط الدعوة :األول املبحث

 .أصل العالقة يف الفقهاء آراء :الثاين املبحث
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 اإلسالميَّة للدولة اخلارجية العالقات مناط : الدعوةاملبحث األول

ض كما األفراد لتأمينها وتعار   الد ولن السعي إىل أتمني حاجات احلياة غاية كل البشر، وإن سعي إ
 ميالشعوب يف القد انت  كوتصل األمور إىل نشوء اخلالفات، ف ،ته التنازع فيما بينهماملصاحل يولد بطبيع

كم إليه القانون الذي حيتكان حتو ل تعارض مصاحلهم إىل حروب طاحنة فيما بينهم فقانون الغاب  
دارة إل فالغلبة لألقوى واحلق للقوة، ومع تقدم البشر بدأ الناس يف التفكري يف إجياد وسائل بديلة ،الناس

 تلك اخلالفات فلم تعد القوة وحدها السبيل إىل إحقاق احلق.

تنشأ بني  انت  كاحلروب وسيلتها األوىل يف إدارة اخلالفات اليت   كانت    مثالً  اً قريشأبن نجد ف
ة ومت توزيع عبك، قررت قريش إعادة إنشاء أسوار ال-صلى هللا عليه وسلم-قبائلها، فقبيل بعثة النيب 

نه حيث يف أحقية وضع احلجر األسود مكا تقبل االنتهاء واجهتهم مشكلة متثلو ، بائلهاالعمل على ق
ن كادت أروس  ضجهزون حلرب تمل يكن هذا اجلزء مطروحاً يف النقاش وقت توزيع املهام، وبدأ الناس ي

بن  دحممَّ كلفت و  سلمي  ملدة ثالثة أايم إىل أن وصلوا إىل اتفاق  لمتنشب بني قبائلها، وقف سري الع
فقد روي  ،عبد هللا مهام وضع احلجر مكانه، ففض بذلك النزاع الذي كاد أن يؤدي هبم إىل االقتتال

 أن فاتفقوا ؟ هيضع من تشاجروا احلجر وضع أرادوا فلما قريش بنته جرهم بعد البيت اهندم ملا": أبنه
 شيبة ينب ابب من -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فدخل.  الباب هذا من يدخل من أول يضعه
 رسول وأخذه فرفعوه الثوب من بطائفة أيخذوا أن فخذ كل  وأمر وسطه يف احلجر فوضع بثوب فأمر
 (1)."فوضعه -صلى هللا عليه وسلم- هللا

ساء اخلالفات اليت تنشأ بني أفراد القبيلة يوكل إىل شيخ القبيلة مهام  فضها وإر  كانت  وهكذا فقد  
لى حك م حيكم بينهما تتفق ع كانت  تنشأ بني القبائل،   كانت  املشاكل اليت  احملبة بني أفراد قبيلته، و 

ليعطي احلق إىل صاحبه، وهكذا بدأت األمور تتجه حنو الرشد وحتكيم منطق العقل بدل منطق القوة، 
لغربية يف حقب ا الد ولعات  وقد مرت افهذا النضج يعد من أبرز ما أفرزته البشرية يف سبيل فض النز 

                                                           
 دائرة جملس: آابد ، )حيدر1، طالكربى السنن البيهقي، علي بن احلسني بن أمحد بكر أبو انظر: بسنده، البيهقي أخرجه (1)

 الشيخ وأورده  9475 احلديث رقم ،5/72 شيبة، بين ابب من املسجد دخول ابب احلج، كتاب  هـ(،1344 النظامية، املعارف
 ص اإلسالمية(، املكتبة: ، )عمان1ط ،النبوية السرية صحيح األلباين، الدين انصر حممد انظر: النبوية، السرية صحيح يف األلباين

: ، حتقيقالصحيحني على املستدركالضيب،  احلكم بن ن عيم بن محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد النيسابوري، احلاكم و.44
 .1/629م(، 1990-هـ1411العلمية،  لكتبا : داربريوت، )1عطا، ط القادر عبد مصطفى
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منطق القوة يسود بينها إىل أواخر القرن التاسع عشر امليالدي  متثل ذلك يف مؤمتر  راعات وظلَّ من الص
 الغربية اليت حضرت املؤمترين جمموعة وسائل الد ولم ففيهما أقرت 1907م وسنة 1899الهاي سنة 

 (1)ة لفض النزاعات فيما بينها.سلمي  

 ة يف فض النزاعات يف مقدمة الوسائلسلمي  هنا الباحث يقر حسب اطالعه أبن الوسائل ال
زاعات اليت تنشب ، هذا يف فض النالد ويلحسب اتفاق مجيع الباحثني يف الفقه اإلسالمي أو يف القانون 

عن  ة إال يف حال تعذرها  فماابلنا وحنن نتحدثسلمي  فض إال ابلوسائل الوالشعوب ال ت   الد ولبني 
م ن األمر حيتاج منا إىل إعادة النظر ومراجعة النصوص يف فه، أرى أبالد ولالعالقة بني الشعوب وبني 

واجلماعات  فرسالة اإلسالم السالم وال ميكن أن حتمل  الد ولمع غريها من  اإلسالميَّةة الد ولعالقة 
تلك الرسالة إال يف جو يسود فيه السالم  فاإلسالم رسالة واحدة ال ميكن الفصل بني أجزائها، وهذا 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ   چچ ن الكرمي حني قال تعاىل: ما ذمه القرآ

قال  (2).چک  گ  گ    گ  گ     کژ  ڑ  ڑ   ک  کڎ  ڈڈ  ژ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  
عون العمل مبا دَّ ي ملون العمل يتناقض أوله آبخره وهمابن كثري أبن اآلية نزلت يف اليهود حيث كانوا يع

 (3)يف التوراة.

 ارجيةاخل العالقات مناط هي قف على خالف بني الفقهاء يف كون الدعوةإن الباحث مل ي
 ، وإن تلك العالقة تنتقل بني السلم واحلرب دفاعاً لتلك الدعوة، ويف احلقيقة أن الدفاعاإلسالميَّة للدولة

 ةعن الدعوة دفاع عن حرية الناس، واحلرية مبدأ إنساين تستحق أن تكون مدار العالقة اخلارجية للدول
 ا، فدعلة السالمرساالعاملني بإىل وابلتايل مدار السلم واحلرب، كيف ال ونيب اإلسالم أرسل  اإلسالميَّة

ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  چ : استفاضت األدلة على ذلك، قال تعاىل عاملية دعوةب

 يةعامل الةبرس كافة  الناس إىل أرسل هللا رسول علىاآلية  دلت (4).چھ  ھ  ے       ے  ۓ  

                                                           
-ه1390منصور، علي علي، الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام، د.ط، )القاهرة: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،   (1)

 .191م(، ص1971
 .85، اآلية: البقرةسورة   (2)
 مشس حسني حممد :حتقيق ،العظيم القرآن تفسري شقي،الدم البصري القرشي كثري  بن عمر بن إمساعيل كثري،  انظر: ابن  (3)

 .211/ 1 ه(ـ،1419 العلمية، الكتب ، )بريوت: دار1ط الدين،
 .28، اآلية: سبأسورة   (4)
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إىل  حممَّد وما أرسلناك ايوكفر، قال الطربي يف تفسري اآلية: " جحد من هبا وينذر آمن من هبا يبشر
لعجم، واألمحر وا هؤالء املشركني ابهلل من قومك خاصة، ولكنا أرسلناك كافة للناس أمجعني  العرب منهم

أن هللا أرسلك   چے  ۓ  ھ  ھ  ے     چ بك من كذ   اً من أطاعك، ونذير  اً واألسود، بشري 
ني بطبيعة هذه الرسالة بينما اآلية تقرر أبنه ليس  ونهلأي أكثر الناس جي (1)"كذلك إىل مجيع البشر

النصوص اليت إال أن  (2)أمرهم بعد ذلك إىل هللاأصحاب احلق وأصحاب الباطل إال الدعوة والبيان، مث 
 تلت تلك يف املدينة والظروف اليت اإلسالميَّةة لد ولاعاجلت العالقة املتأزمة يف املرحلة األوىل لقيام 

هم تلك النصوص جعل الناس خيتلفون يف ف -صلى هللا عليه وسلم-املرحلة اليت انتهت بوفاة رسول هللا 
ووضعها يف سياقاهتا املناسبة، وهذا ما محل العلماء على العمل إلثبات تلك احلقيقة املتمثلة يف أساس 

 وهذا ما سيعرضه الباحث يف املبحث التايل. اإلسالميَّةلدولة العالقة اخلارجية ل

  

                                                           
 عبد بن هللا عبد :حتقيقالقرآن،  آي أتويل عن البيان جامعاآلملي،  غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن الطربي، حممد  (1)

 .288 /19م(، 2001-هـ1422واإلعالن،  والتوزيع والنشر للطباعة هجر ، )دار1طالرتكي،  احملسن
 .5/2907هـ(، 1412الشروق،  دار ، )بريوت:17، طالقرآن ظالل يف الشاريب، حسني إبراهيم قطب انظر: سيد (2)
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 أصل العالقة : آراء الفقهاء يفالثايناملبحث 

 ينبغي ال اإلسالميَّةانبع من عاملية الدعوة  واجب شرعي اإلسالميَّةالعالقة اخلارجية للدولة  إقامةن إ
 البد هلاالقة اإلفراط فيه، وإن تلك الع إلسالميَّةاال جيوز للدولة التهاون يف أدائه  ف اإلسالميَّةللدولة 

 اليت حتكم تلك العالقة. عام ةأسس تقوم عليها، إىل جانب املبادئ ال

تيح لوالة األمر يف السري قدمًا يف السياسة اخلارجية ي جو مالئمكما البد لتلك العالقة من            
فمنهم  وقد اختلفت آراء الناس يف ذلك، م إىل العاملوذلك هبدف إيصال رسالة اإلسال اإلسالميَّةللدولة 

من يرى أبن تلك العالقة مبنية على رسالة اإلسالم السالم، بينما يرى فريق آخر أبن تلك العالقة مبنية 
م أو القتال، ومن من املشركني بني اإلسال املسلمنيختيري غري على أصل احلرب فتلك العالقة مبنية على 

أن يضيق  من شأنه الثاين لرأيابم اجملوس بني اإلسالم أو اجلزية أو القتال، واألخذ أهل الكتاب ومعه
 ،قاهتا اخلارجيةأن تستعني هبا يف إدارة وتنظيم عال اإلسالميَّةة اليت ميكن للدولة سلمي  من نطاق األدوات ال

السلم حىت  األصل هو بوجهة نظر القائلني أبن اإلسالميَّةة الد ولأخذت واألمر خيتلف متامًا يف حال 
كن النظر خمرية بني العديد من األدوات اليت مي ةة يف هذه احلالالد ولتكون هناك دواعي القتال واحلرب، ف

ونشر  ة إىل هللاعلى رأسها الدعو  فيها الختيار أنسب السبل لبلوغ املقاصد املنشودة لعالقاهتا اخلارجية
كالتبادل ،منها اإلسالميَّةة الد ول ميكن أن تستفيد ، إىل جانب املصاحل األخرى اليترسالة السالم

بني غريها من و  اإلسالميَّةة الد ولبني  العالقة الدبلوماسية قامةالتجاري، وتبادل الرسل والسفارات إل
ألن األخذ بوجهة نظر القائلني أبن األصل هو احلرب والقتال، ال يدع   اليت ال تدين ابإلسالم الد ول

مبهام الدعوة، إذ إن العالقة ستكون عالقة مشحونة ابلبغض واملشاحنات، فال جند حينها جمااًل للقيام 
املصاحل  إلجراء احلوارات اليت رمبا تنتج من خالهلا الد ولة املسلمة مع غريها من الد ولساحة جتتمع فيها 

 (1)املشرتكة، ويف مقدمتها نشر الدين اإلسالمي، ودعوة الناس إليه.

، بتقدمي اإلسالم ابلصورة اليت جاء هبا النيب عليه السالم، ودعوة غريهم إليها سلمنياملن التزام إ
م، وهذا واجلماعات اليت ال تدين ابإلسال الد ولبغريها من  اإلسالميَّةة الد ولمبثابة األصل يف عالقة 

ن اخلتامي اوقد أكد البي  سلمي  ة يف مناخ أو حميط سلمي  بدء الدعوة أبداة  مسلمني يفرض علينا ك
                                                           

 العاملي املعهد:  )القاهرة ،1ط ،السلم وقت اإلسالم يف الدولية للعالقات العام ة األصول شتا، الونيس عبد أمحد( انظر:  2)
 .8-7ص م(،1996-ه1317 اإلسالمي، للفكر
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 املسلمنيأبن السالم هو األصل يف العالقة بني  (1)ملؤمتر مكة املكرمة الثالث لرابطة العامل اإلسالمي
 .وغريهم، والرتغيب يف السالم، وحتقيق األمن للناس غاية كربى يف اإلسالم

ره دار ظوقبل الشروع يف عرض أدلة املسألة ينبغي أن نشري إىل عاملية اإلسالم وأن الدنيا يف ن
لقة بكل األحكام املتعن تقسيم الدنيا بني دار سلم وبني دار حرب القصد منه التفريق وأ (2)واحدة 
وإال فاإلسالم ال يعرف التفريق  ذلك ألن رسالته رسالة السالم رسالة عاملية ال تعرف احلدود،   منهما

ة ونشر يف الدعو  اإلسالميَّةة للدولة دعوة عاملية، وإن مدار العالقة اخلارجي اإلسالميَّةكما أن الدعوة 
 يف لعامليةا حتقيق مناط رسالة السالم، لذا البد أن ننظر إىل الدنيا على أهنا حمل لرسالة اإلسالم، وأن

 ضمان من لكذ يف مبا األرض السالم، يف هللا ملنهج السيادة ضمان على فعالً  العمل يف يكمن الدعوة
 رضا يف إلسالماب تدين ال اليت واجلماعات الد ول يف املسلمني غري قبل من ومباشرهتا الدينية احلرية

 الد ول يف القائمة النظم مع اإلسالميَّةة الد ول تعامل وشكل أسلوب حتديد وإن إكراه، ودون واقتناع
أية قوة  تعويًقا، وإن أي نظام سياسي أو أو تسهيالً  اإلسالميَّة الدعوة من مبوقفها مرهوانً  األخرى يكون

 يعلن حىت أو قتلهي حىت يقاتله أن اإلسالم على مادية تقف حائالً بني رسالة السالم وبني أي فرد، كان
 (3)األخرى. اتاجملتمع وسائر املسلم اجملتمع بني للعالقات التشريعي استسالمه، فهذا هو الضبط

كل فريق فيما لوميكن تنصنيف آراء العلماء يف املسألة إىل فريقني وسيعرض الباحث أهم األدلة 
 يلي:

 الفريق األول: فريق القائلني أبن أصل العالقة السلم: 

 نوجزها فيما يلي: (4)مجهور الفقهاءلقد استدل الفريق األول بعدة أدلة وهم 

 

                                                           
 م .2003، املوافق (هـ1423عام ) البيان اخلتامي للمؤتر الذي عقد يف مكة املكرمة( 1)
مريية، األ الكربى ، )القاهرة: املطبعة1، طالدقائق كنز  شرح احلقائق تبينيالبارعي،  حمجن بن علي بن انظر: الزيلعي، عثمان( 2)

 واحدة. دار كلها  الدنيا إذ الدار ختتلف ال . ذكره املؤلف عن اإلمام الشافعي أنه3/287هـ(، 1313
 .3/1433هـ(، 1412الشروق،  دار ، )بريوت:17، طالقرآن ظالل يف الشاريب، حسني إبراهيم قطب انظر: سيد (3)
 .106، ص(م2011-هـ1432دار الفكر،  دمشق :) ،1ط ،العالقات الدولية يف اإلسالم( الزحيلي، وهبة، 4)
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 القرآنية منأوال : 

  (1).چۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ  قوله تعاىل: -1

 إليكم م وألقوايقاتلوك فلم إليكم مصريهم أو عهدكم أهل يف دخوهلمأي فإن اعتزلكم املنافقون ب
 لكم هللا جيعل مفل أي: سبيالً  عليهم لكم هللا جعل وسلماً فما لكم منهم صلحاً  لكم واستسلموا قيادهم

األحكام يف  هذهإن  (2)غنيمة، أو سباء أو قتل إىل طريقاً  ونسائهم وذراريهم وأمواهلم أنفسهم على
رة ، هي طرف من القواعد اليت أنشأها اإلسالم ألول ماليت تضمنتها اآلية ملعسكرات املختلفةمعاملة ا

يف، ية واختاذ قواعد أخرى هلذه املعامالت، غري حتكيم السالد وليف اتريخ البشرية لتنظيم املعامالت 
 اإلسالميَّةة د ولالوإن اآلية بعموم أحكامها تدل على أن أصل عالقة  (3)،ومنطق القوة، وشريعة الغاب

  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ : مع غريها هو السلم وليس احلرب، مث أتبعها بقوله تعاىل

أي ال تقولوا ملن  (4).چھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
ألقى إليكم حتية اإلسالم أو جاءكم مستسلماً أنك لست مبؤمن تبتغون بذلك أيها املؤمنون سلب ماله 

عليه  صلى هللا-فالذي يتتبع غزوات النيب  (6)فاآلية دليل على حرمة قتال من مل يقاتل، (5)وسيب نسائه،
لى هللا عليه ص-وسراايه جيد أبنه مل يغز قومًا طمعًا يف ما يف أيدهم، فقد كان مجيع جهاده  -وسلم
 باغ أو أثراً ل بغادر أو أتديباً  ألذى أو تنكيالً  من عدوان أو دفعاً  على عدوان أو انتقاماً  رداً إما  -وسلم
أهدر أو ضمانة حلرية الدعوة واالستجابة إليها، أو بناء على نكث عهد أو بسبب مظاهرة  مسلملدم 

                                                           
 .90سورة النساء، اآلية:   (1)
 بن هللا عبد: قيقحتالقرآن،  آي أتويل عن البيان جامعاآلملي،  غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن الطربي، حممد انظر: (2)

 . 7/297 م(،2001-هـ1422واإلعالن،  والتوزيع والنشر للطباعة هجر ، )دار1الرتكي، ط احملسن عبد
  .2/727هـ(، 1412الشروق،  ، )بريوت: دار17القرآن، ط ظالل الشاريب، يف حسني إبراهيم قطب سيد انظر: (3)
 .94( سورة النساء، اآلية: 4)
م(، 1990 اب، للكت العام ة املصرية املنار(، د.ط، )مصر: اهليئة )تفسري احلكيم القرآن تفسريرضا،  علي بن رشيد حممد (5)

5/282. 
 .579-1/578هـ(، 1414كثري،   ابن ، )دمشق: دار1، طالقدير فتحهللا،  عبد بن حممد بن علي بن حممد الشوكاين،  (6)
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، تلك هي األهداف اليت تشن احلروب يف اإلسالم من أجلها، وأما املسلمنيلعدو أو آتمر معه على 
  (1)م يف شيء.العدوان على اآلمنني املستأمنني فليس من اإلسال

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  چ وقوله تعاىل:  -2

  (2).چڑ  ک     

نكم وبني غريكم ة بيسلمي  العالقة ال إقامةأي اي أيها املؤمنون إن هللا سبحانه وتعاىل ال ينهاكم من 
واز الرب ج، وال ينهاكم عن برهم، وفيه داللة على ةعلى ترك القتال واملظاهرة يف العداو  كمعاهدو ممن 
يقصد العدل، و  والعدل، والسلم من مقتضياتتعامل مبين على القسط الن وأ (3)،واملشركني املسلمنيبني 

ن  مثل خزاعة، وبين احلارث بن كعب بن عبد مناة ب -صلى هللا عليه وسلم-حلفاء النيبء من اآلية 
وهذا يرجح القول أبن علة القتال ليس الكفر  (4) والصبيان من املشركني النساء، وكذلك كنانة، ومزينة

وهذا  -ما سيأيتك–وإال لقتلت النساء واألطفال  املسلمنيوحده فالكفر وحده ليس سبباً لقتال غري 
  (5)اليت تدعو إىل حرية االعتقاد وعدم اإلكراه يف الدين. الشرعيَّةتشهد عليه األدلة 

 

                                                           
 .2/36ه(ـ، 1383العربية،  الكتب إحياء ، د.ط، )القاهرة: داراحلديث التفسري عزت، حممد دروزة (1)
 .8( سورة املمتحنة، اآلية: 2)
املوجود  عبد محدأ ، حتقيق: عادلاجمليد القرآن تفسري يف الوسيطالواحد،  علي بن مدحم بن أمحد بن النيسابوري، علي (3)

 .4/285م(، 1994 -هـ1415العلمية،  الكتب ، )بريوت: دار1وآخرون، ط
 ريتفس من اجلديد العقل وتنوير السديد املعىن )حترير والتنوير التحريرالطاهر،  حممد بن حممد بن الطاهر عاشور، حممد ابن (4)

 .28/152ه(ـ، 1984للنشر،  التونسية اجمليد(، د.ط، )تونس: الدار الكتاب
 بن املختار مدحم بن األمني انظر: اختالف املفسرين يف اآلية هل هي حمكمة أو منسوخة، وذلك يف كتاب الشنقيطي، حممد (5)

 -هـ1415ع، والتوزي والنشر للطباعة فكرال : داربريوت، ط، )ابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواءاجلكين،  القادر عبد
 مل نم لكل شاملة ، ورجح املؤلف الرأي القائل أبن اآلية حمكمة غري منسوخة، وقال أبن اآلية صرحية96-8/90م(ـ، 1995
ع الشامل م صالن هذا صراحة يقاوم قوي دليل إىل حتتاج النسخ دعوى ذلك ألن إليهم، سوءا يظهر العداء، ومل املسلمني يناصب

ع التفسري، وخاصة مع إمكانية اجلمع بني األدلة، فاآلية ال تتعارض م أصول يف املعلومة النسخ شروط وتوفر عدم تعارض األدلة،
 حىت بقتال وماق ليفاجئوا كانوا  ما املسلمني أن كما  قبله، اإلحسان مينع ال ابلقتال األمر آية السيف يف التوبة  ذلك ألن ألن

 ة.وعدال إحسان بكل الذمة أهل وعاملوا اجلزية، الكتاب أهل من قبلوا وألهنم قطعا، اإلحسان من وهذا اإلسالم، إىل يدعوهم
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 ة:من السن اثنيا  :

على أنه ال جيوز قتال غري املقاتلني كما يظهر ذلك جليًا يف اآلاثر الواردة  العلماءاتفقت آراء مجهور 
 ، فال جيوز قتال النساء والصبيان، فلو كان األمر كما يزعم البعض-صلى هللا عليه وسلم-عن النيب 

استدل  وقد ء بنص احلديث النبويأبن القتال ما شرع إال لفرض اإلسالم ابلنار واحلديد، ما استثين هؤال
 الفريق األول ابألحاديث الواردة يف ذلك نذكر منها ما يلي:

قتل  -صلى هللا عليه وسلم-"أن امرأة وجدت يف بعض مغازي مقتولة، فأنكر رسول هللا  حديث -1
  (1).النساء والصبيان"

قتولة فمر ابمرأة م يف غزاة، -صلى هللا عليه وسلم-"كنا مع رسول هللا  حديث أن حنظلة قال: -2
  (2)."هذه لتقاتل، أدرك خالداً، فقل له: ال تقتل ذرية، وال عسيفاً  كانت  والناس عليها، فقال :"ما  

 اهلم، كما اتفقأطف وال احلربيني نساء قتل استدل مجهور العلماء ابحلديثني على عدم جواز قصد
 واألوزاعى الثورىو  حنيفة وأىب والليث مالك قول وهو قتلوا قاتلوا إذا والصبيان النساء أن على اجلمهور

قال النووي يف معرض شرحه هلذا احلديث بعد ما نقل اتفاق  (3)ثور، وأىب وإسحاق وأمحد والشافعى
نه ما تالف النفوس، وإمنا أبيح مئر هذا احلكم أن األصل عدم افقهاء يف مسألة عدم قتاهلم، لعل سال

                                                           
 هللا رسول ورأم من املختصر الصحيح املسند ، )اجلامعالبخاري صحيحهللا،  عبد أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري،  (1)

ه(ـ، كتاب اجلهاد 1422النجاة،  طوق ، )دار1الناصر، ط انصر بن زهري وأايمه(، حتقيق: حممد وسننه وسلم عليه هللا صلى
، القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم . والنيسابوري،3014، حديث رقم: 61 /4والسري، ابب قتل الصبيان يف احلرب، 

رايض: دار طيبة للنشر ال)، 1، املسمى ابملسند الصحيح املختصر من السنن، حتقيق أيب قتيبة نظر حممد الفاراييب، طصحيح مسلم
 .1744، حديث رقم : 2/832.كتاب اجلهاد والسري، ابب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب، (م2006-ه1427والتوزيع، 

 -ه1414بريوت: مؤسسة الرسالة، )، 2، طصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  عالء الدين علي بن بلبان الفارسي،( 2)
، حديث 112ؤوط.  ابب اخلروج وكيفية اجلهاد، كتاب السري، اجلزء احلادي عشر، صفحة رقم : ، حتقيق شعيب األرن(م1993

 .  قال احملقق : إسناده صحيح.4791رقم 
إبراهيم،  بن ايسر ممتي أبو: ، حتقيقبطال البن البخارى صحيح شرحامللك،  عبد بن خلف بن علي احلسن بطال، أبو ابن (3)

 عمدة شرح اإلحكام العيد، إحكام دقيق . انظر: أيضا : ابن5/170م(، 2003-هـ1423الرشد،  ، )الرايض: مكتبة2ط
 يف عالصنائ احلنفي، بدائع أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين، . والكاساين، عالء2/310احملمدية،  السنة األحكام، ط، مطبعة

 . 7/101م(، 1986-هـ1406العلمية،  الكتب ، )دار2الشرائع، ط ترتيب
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لة لقتال هو عمن صف الكفار ال جيوز قتله  فدل على أن افمن مل يقاتل  (1)يقتضي دفع املفسدة 
 (2)وليس الكفر. القتل

 البوطي يف حتليله ألحداث غزوة حننين  منهم وهذا الرأي هو ما ذهب إليه مجهور املعاصري
تحرمي قتل النساء واألطفال واألجراء والعبيد يف اجلهاد، وذكر أبن هذا حمل بقول إىل الذهب حيث 

، ملسلمنيالعلماء واألئمة كلهم، ويستثىن منه ما إذا اشرتكوا يف القتال وابشروا يف مقاتلة اتفاق بني ا
ألن اآلدمي خلق معصوم الدم ليمكنه وذلك  (3)،فإهنم يقتلون مقبلني، وجيب اإلعراض عنهم مدبرين

لى أصل عحتمل أعباء التكاليف وإابحة القتل عارض حبرابه لدفع شره وال يتحقق منهم احلراب فبقوا 
 فالنساء بذلك واألطفال وغري املقاتلني من الرجال ال يقتلون ألصل العصمة. (4)،العصمة

ولكي يظهر األمر جلياً نورد جزءاً من احلديث الذي رواه أبو داود : أن كفار قريش كتبوا إىل 
يومئذ  -ملصلى هللا عليه وس-ابن أيب، ومن كان يعبد معه األواثن من األوس واخلزرج، ورسول هللا 

ابملدينة قبل وقعة بدر : إنكم آويتم صاحبنا، وإان نقسم ابهلل لتقاتلنه، أو لتخرجنه، أو لنسرين إليكم 
أبمجعنا حىت نقتل مقاتلتكم، ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد هللا بن أيب ومن كان معه من عبدة 

 - عليه وسلمصلى هللا-لغ ذلك النيب فلما ب -صلى هللا عليه وسلم-األواثن، اجتمعوا لقتال النيب  
دوا به تكيدكم أبكثر مما تريدون أن تكي كانت  لقيهم فقال : لقد بلغ وعيد قريش منكم املبالغ، ما  

 -ه وسلمصلى هللا علي-أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما مسعوا ذلك من النيب 
لق ة واحلصون، ش بعد وقعة بدر إىل اليهود: إنكم أهل احل  تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قري

 -اخلالخيل-وإنكم لتقاتلن صاحبنا، أو لنفعلن كذا وكذا، وال حيول بيننا وبني خدم نسائكم شىء 
صلى -ول هللا أمجعت بنو النضري ابلغدر فأرسلوا إىل رس -صلى هللا عليه وسلم-فلما بلغ كتاهبم النيب 

                                                           
هللا،  عبد . وأبو19/301، دار الفكرط، بريوت: املهذب،  شرح اجملموعشرف،  بن حيىي الدين حميي زكراي نووي، أبوال (1)

م(، 1989-هـ1409الفكر،  ط، )بريوت: دار.دخليل،  خمتصر شرح اجلليل منح املالكي،  عليش حممد بن أمحد بن حممد
3/146. 
 ل طي، يوسف (2)

 ، بريوت: عاملراآلاث مشكل من املختصر من املعتصراحلنفي،  الدين مجال اسناحمل أبو حممد، بن موسى بن امل
 .1/212الكتب، 

 .428، صم(2007-ه1428، )دمشق: دار الفكر، 10طفقه السرية النبية، ( البوطي، حممد سعيد رمضان، 3)
، 1ط الشِ ْليبِ ، يةالدقائق وحاش نزك  شرح احلقائق تبينياحلنفي،  الدين فخر البارعي، حمجن بن علي بن الزيلعي، عثمان (4)

 .3/245ه(ـ، 1313األمريية،   الكربى املطبعة )القاهرة:
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كان ج إلينا ىف ثالثني رجالً من أصحابك وليخرج منا ثالثون حرباً، حىت نلتقى مب: اخر -هللا عليه وسلم
 ( 1)املنصف فيسمعوا منك...

ني إال كر  مل يكن ليخوض احلروب مع املشهذا احلديث يدل داللة واضحة على أن رسول هللا
ر الفتنة بني ا إشعال ان، حىت بعد هجرهتم إىل املدينة، فأرادو املسلمنيبعد ما أبطنوا العداوة لإلسالم و 

األنصار، فلما كشف أمرهم وتالمحت حلمة األخوة اإلميانية من جديد، توجهوا إىل اليهود فهددوهم 
غريهم السلم و  املسلمني، فهذا احلديث يدل على أن أصل العالقة بني املسلمنيوحرضوهم على قتال 

ومشركي  لمنياملسابخلطر، فاحلال بني وليس احلرب، وما كان لتشن احلروب إال بعد ما شعر املسلمون 
يف عصران  و  (2)مكة وغريهم من العرب حال حرب ابلطبع، حسب مقتضى العرف العام يف ذلك العصر،

للدفاع عن  ناملسلمو  ،  فقام أبهنا مشروعة وعادلةالد ويلتلك احلروب يعتربها فقهاء القانون  كانت  
ية يع احلروب اليت خاضها املسلمون ضد القوة اخلارجمج كانت  أنفسهم قبل أن يغدر هبم العدو، وهكذا  

 .اإلسالميَّةاملعادية للدولة 

إذا ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا هللا العافية، ف"وقال اإلمام النووي رمحه هللا يف شرح حديث: 
 ا فيه من"إمنا هنى عن متين لقاء العدو  مل .(3)"لقيتموهم فاصربوا، واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف

ملن  -عاىل ت -صورة اإلعجاب، واالتكال على النفس، والوثوق ابلقوة وهو نوع بغي، وقد ضمن هللا 
 (4)بغي عليه أن ينصره".

                                                           
،  (م1997 –ه 1418بريوت: دار ابن حزم، )، 1، طسنن أيب داودأبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، أخرجه ( 1)

 ل األلباين:إسناده صحيح.. قا3004، حديث رقم 268كتاب اخلراج، ابب خرب النضري، اجلزء الثالث، ص
 .10/178، ص (م1367مصر: دار املنار، )، 3، طتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار( انظر: : حممد رشيد رضا، 2)
بريوت دار طوق النجاة، )، 1، طصحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي، أخرجه  (3)

زء إذا مل يقاتل أول النهار أخر القتال حىت تزول الشمس، اجل -صلى هللا عليه وسلم  -د، ابب كان النيب كتاب اجلها(،ه1422
 .2966، حديث رقم 51الرابع، ص 

 –ه 1414مؤسسة قرطبة، )، 2ط ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،( النووي، أبو زكرايء حمي الدين بن شرف4)
 . وانظر: ابن45 /12العريب،  الرتاث إحياء دار ، بريوت:2ط احلجاج، بن مسلم يحصح شرح املنهاج. 12/68،  (م1994

 .300 /2احملمدية(،  السنة ، د.ط، )مطبعةاألحكام عمدة شرح اإلحكام إحكامالعيد،  دقيق
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هذا احلديث يدل داللة واضحة على أن املسلم ال جيوز أن تغلب عليه الطبعة العدوانية، فيعتدي على 
ال يدخلون  نياملسلمأن على  لَّ رب والولوج فيها، فدعن متين احلأحد، وقد هنى عليه الصالة والسالم 

الناس، فإذا  نييف احلرب إال وهم مكرهون، لدفع الظلم، وحتقيق العدالة واملساواة، وليسود السالم ب
 لقيتموه فاصربوا.

 القائلني أبن أصل العالقة احلرب الفريق الثاين: فريق

ك قسمان مبنية على نشر الدعوة وأن الناس يف ذل إلسالميَّةاية للدولة الد وليرى هذا الفريق أبن العالقة 
قسم آمن هبا فأسلم وسلم وقسم جحدها وظل على كفره، فهذا القسم ليس له إال السيف، فإما أن 

، ويرى عدم مشروعية مساملة هؤالء إال لضرورة واصاغرون وإما أن يقاتل وا اجلزية عن يد وهميدفع
ها فيما بعدة أدلة نوحز  وااستدلل عندهم إذًا هو احلرب ال السلم، وقد صوالضرورة تقدر بقدرها  فاأل

 يلي:

 أوال : من القرآن

 وإال اإلميان ودفعهم إىل املسلمنيلقد استدلوا بعدة آايت من القرآن الكرمي تدل على وجوب قتال غري 
 صاغرون ومن ذلك ما يلي: يقاتلهم املسلمون أو يدفعون اجلزية عن يد وهم

 (1).چہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  چ عاىل:قوله ت -1
مساملة هؤالء  ني مسلمة املمتنعني احلرب وال جيوز للريق ابآلية على أن األصل يف مواجهاستدل هذا الف

بغريهم،  منياملسلإال يف حال الضعف، عمالً بعموم اآلية، فسورة التوبة من أواخر ما نزل يف أمر عالقة 
  .آلايت اليت تدعو إىل السلموأتت اآلية انسخة جلميع ا

: إن القول بنسخ اآلية جلميع آايت السلم قول فيه شيء  من املبالغة خاصة وأن بعض مناقشة الدليل
ى وهذا ال يستقيم إىل جانب اآلاثر األخر  (2)،حنو مائة وعشرين آيةفبلغت املفسرين عد تلك اآلايت 

قتال غري املسلم وحدها علة لصفة الكفر اعتبار  وتكمن اإلشكالية يفاليت تتعارض مع القول ابلنسخ، 
                                                           

 .5، اآلية: التوبة( سورة 1)
م(، 1988-هـ1408القلم،  ، د.ط، )داريةواملال واخلارجية الدستورية الشئون يف الشرعية السياسةالوهاب،  خالف، عبد (2)

 .85ص
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دون غريها من األوصاف اليت كان املشركون يتصفون هبا عند نزول اآلية، فاآلية نفسها مل أتت لتثبت 
-منذ بعثته  وبني مشركي العرب املسلمنياحلروب تنشأ بني  كانت  أوصافاً جديدة مل تكن قائمة، فقد  

كفرهم، فتضمنت   اً إىل جانبوصف احلرابة قائم كانت  ته إىل املدينة، فوبعد هجر  -صلى هللا عليه وسلم
  .وىل اليت اعتمد حكم القتال بعد انسالخ األشهر احلرماحلرابة الصفة األ كانت  الوصفني   يةاآل

وهؤالء يقرون  (3)والكاساين (2)السرخسي (1)من العلماء منهم الطربي، ةقال ابلنسخ جمموعقد و 
األصل حرمة الدماء، مث يقع وهذا إقرار منهم أبن  (4)ر قبل دعوهتم إىل اإلسالم،ل الكفاحبرمة قتا

 لقتاهلم؟ مربر اخلالف يف إابحتها وهل رفضهم االستسالم 

وقالوا  ،غري املقاتل سواء ما ورد منهم ابلنص أو التبعية مجهور العلماء إىل حرمة دمائذهب 
ساملني، وهو غري املقاتلني من النساء والصبيان والشيوخ واملاليت تنهى عن قتال  ابآلاثرأبن اآلية مقيدة 
  (6).الشريازي (5)اختيار النووي،

ې  ې   چ : وهي قوله تعاىلمباشرة لية االقول أبن الكفر علة القتل يتعارض مع اآلية التو هذا 

 (7).چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

الكفر مل يكن وحده مناط احلكم الذي ورد يف اآلية وهو قتال املشركني  وهذه اآلية حتسم أبن وصف
كم للحكم، وعليه ينتفي احل حيث وجدمتوهم، كما تؤكد اآلية القول أبن وصف احلرابة كان مناطاً 

                                                           
 عبد بن هللا عبد :حتقيقالقرآن،  آي أتويل عن البيان جامعاآلملي،  غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن الطربي، حممد (1)

، شاكر أمحد حممد، ويف حتقيق 7/297م(، 2001-هـ1422واإلعالن،  والتوزيع والنشر للطباعة هجر ، )دار1الرتكي، ط احملسن
 .8/24م(، 2000-هـ1420الرسالة،  ، )مؤسسة1ط
 . و1/188، م1971لإلعالانت، الشرقية ، ط، الشركةالكبري السري شرح سهل، أيب بن أمحد بن السرخسي، حممد (2)

 .24 /10م(، 1993-هـ1414املعرفة،  دار ، د.ط، )بريوت:املبسوط
العلمية،  الكتب ، )دار2، طالشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع، أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين، الكاساين، عالء (3)

 .2/45م(، 1986 -هـ1406
 لكتبا ، د.ط، )داراإلقناع منت عن القناع كشافإدريس،  بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن البهوتى، منصور (4)

 .3/40العلمية(، 
 .19/304الفكر(،  ، )داراملهذب شرح اجملموعشرف،  بن حيىي الدين حميي زكراي النووي، أبو (5)
 .3/278العلمية(،  الكتب ، )دارالشافعي اإلمام فقة يف املهذبيوسف،  بن علي بن إبراهيم اسحاق الشريازي، أبو (6)
 .6، اآلية: التوبة( سورة 7)
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 ملا ذهب إليه اآلية ال تصلح دليالً ف، وال أنبه ملن يقول بنسخ السابق لالحق  وعليه اء الوصفابنتف
   .هؤالء

ى  ى  ائ  ائ    ېۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ېچ يف قوله تعاىل: و 

  (1).چ ەئ

اآلية تشهد أبن علة احلرابة هي اليت تعول عليه يف قتال املشركني، وقد ذهب بعضهم إىل القول أبن 
كما ذكر ذلك ابن   چہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  چ اآلية نسختها قوله تعاىل: 

األصل  وهو خالفالسابق الالحق بنسخ مثله مثل من يرى ف  ل غري سديدوهذا قو  (2)املنذر عن قتادة،
  (3)حيث األصل نسخ السابق ابلالحق.

 اثنيا : من السنة

ه د وا ح ىتَّ  النَّاس   أ ق ات ل   أ ن   أ م ر ت  : ) -صلى هللا عليه وسلم-قوله  -1  احممَّد و أ نَّ  اَّللَّ ، إ الَّ  إ ل ه   ال   أ ن   ي ش 
و اهل  م   د م اء ه م   م ين    اع ص م و  ذ ل ك   فـ ع ل وا ف إ ذ ا الزَّك اة ، و يـ ؤ ت وا الصَّال ة ، و ي ق يم وا ،اَّللَّ   ر س ول    حب  ق    إ الَّ  و أ م 

، ال م  س ابـ ه م   اإل س   (4).(اَّللَّ   ع ل ى و ح 

 .املسلمنيبقتال غري استدل هذا الفريق بعموم احلديث 

 اتفقابن حجر يف تعليقه على احلديث: "وقد قال يف البخاري ومسلم احلديث : هذا مناقشة الدليل
 استبعد قدسعته، و  على أمحد مسند يف هو وليس غرابته، مع بصحت احلديث احلكم على الشيخان

                                                           
 .36، اآلية: التوبة( سورة 1)
م(، 2002-ه1423املآثر،  النبوية: دار ، )املدينة1قرآن، طال تفسري املنذر، كتاب بن إبراهيم بن حممد بكر النيسابوري ، أبو (2)

2/ 823. 
م(، 1965-هـ1382الرتقي،  ، )دمشق: مطبعة1، طاملعاين بيانغازي،  آل حممود السيد حويش مال   بن القادر العاين، عبد (3)

1/35. 
 ف إ ن  ، ﴿إلميانا بن انصر الناصر، كتاب ، حتقيق حممد زهريصحيح البخاري هللا، عبد أبو إمساعيل بن حممد البخاري، أخرجه (4)

ب وا . 25، احلديث رقم : 1/14، (ه1422دار طوق النجاة، )، 1، ط (5: )التوبة﴾ س ب يل ه م   ف خ ل وا الزَّك اة   و آتـ و ا الصَّال ة   و أ ق ام وا ات 
 األمر ابب، مياناإل كتاببد الباقي،  ، حتقيق  حممد فؤاد عصحيح مسلم ،القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم والنيسابوري،

 .36، احلديث رقم: 53 /1، ط، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، هللا رسول حممد هللا إال إله ال: يقولوا حىت الناس بقتال
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بغض  (1)الزكاة"، مانعي قتال يف بكر أاب ينازع أابه ترك ملا عمر بن عند كان  لو احلديث أبن صحته قوم
ري من املبادئ رض مع كثيرى الباحث أبن احلديث يتعاعلماء خبصوص صحة احلديث، النظر عما قاله ال

 دعوة غري املسلم اليت أقرهتا يف عام ةالاملبادئ و من حرية فكرية واعتقادية  اإلسالميَّةاليت أقرهتا الشريعة 
إذا صح  (2).چہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ہ  ہ چ تعاىل:قال حيث 

اليت تدل  اآلاثرأن هذا احلديث قد نسخ مجيع هؤالء بقتال غري املسلم و  إليه ذهباالستدالل الذي 
 ، وهو يف احلقيقة غري ذلك.اإلسالميَّةة الدعوة سلمي  لى ع

اتل وقتل وبني قهؤالء، فهناك فرق بني  على معىن آخر غري ما تصورهاحلديث ويف احلقيقة يدل 
ئة الباغية ملشاركة، وهذا يعين أبن قتال الفأفاعل تدل على اأ قاتل وأقتل، ذلك ألن كلمة أقاتل على وزن 

ال يكون شرعيًا إال بوقوع االقتتال بني الفريقني فريق املؤمنني املصلحني وفريق الفئة الباغية، وهذا دل 
 من يلزم ال وقد ذكر اإلمام ابن حجر عن ابن دقيق العيد يف شرح العمدة قوله: "عليه لفظ االقتتال، 

 لقتلا من القتال "وليسقال: وقد ذكر البيهقي عن الشافعي مثل ذلك  (3)،القتل" إابحة ملقاتلةا إابحة
 (4).تله"ق حيل وال وضربه جرحه حيل كما  قتله حيل وال املسلم قتال حيل أن جيوز قد بسبيل

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ    ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ مثله قوله تعاىل: 

يقول اإلمام  (5).چۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ھہ   ہ     ہ  ھ  ھ     
 من طائفتان اقتتلت ذاإ واملؤمنني -صلى هللا عليه وسلم- هللا تعاىل النيب الطربي يف تفسري اآلية: "أمر

 حىت هللا، كتابب فيهم حكم أجابوا فإن بعض، من بعضهم وينصف هللا، حكم إىل يدعوهم أن املؤمنني
 جياهدهم أن املؤمنني إمام على فحق ابغ، فهو جييب أن منهم أىب فمن الظامل، من ماملظلو  ينصف

                                                           
م(، 1379املعرفة،  ، )بريوت: دارالبخاري صحيح شرح الباري فتحالفضل،  أبو حجر بن علي بن العسقالين، أمحد (1)

1/76. 
 .125، اآلية: النحل( سورة 2)
 ه(،1379 رفة،املع دار: )بريوت د.ط، ،البخاري صحيح شرح الباري فتح الفضل، أبو حجر بن علي بن أمحد العسقالين، (3)

1/ 76. 
النظامية،  املعارف دائرة آابد ابهلند: جملس ، )حيدر1طالكربى،  السننعلي،  بن احلسني بن أمحد بكر البيهقي، أبو (4)

 .188 /8ه(، 1344
 .9، اآلية: احلجرات( سورة 5)
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اتل وفيه فالفرق بني ق (2)الدفع. قتاهلم فكان (1)هللا" حبكم ويقروا هللا، أمر إىل يفيئوا حىت ويقاتلهم،
 املشاركة وبني قتل ابين.

مبؤمن ال  كل من ليس  قتال عموم احلديث علىيان، يرى الباحث أبن االستشهاد ببعد هذا الب
 يستقيم

، ام ر ئ   د م   حي  ل   ال  ): -صلى هللا عليه وسلم-وله ق -2 ل م  ه د   م س   اَّللَّ ، ر س ول   و أ ين    اَّللَّ   الَّ إ   إ ل ه   ال   أ ن   ي ش 
د ى إ الَّ  ، النـَّف س  : ث ال ث   إب  ح  لنـَّف س  ، و الثَـّي  ب   اب  ار ق   الزَّاين 

 
 (3).(ل ل ج م اع ة   التَّار ك   ين  د   ال م ن   و امل

أمر  -صلى هللا عليه وسلم-يقولون أبن رسول هللا  الستشهاد هو أن أصحاب هذا الرأيوجه ا
اابلنا مبن مل يسلم فمترك الدين    فالدافع إىل قتله هواملسلمنيبقتل املسلم املرتد خبروج من مجاعة 

  أوىل.  يرون أبن قتل الكافر األصلي من ابب أصاًل؟! فهم

اليت يقتل  عن احلاالت يف احلديث يتحدث  -صلى هللا عليه وسلم-: إن رسول هللا مناقشة الدليل
حلالة اتشرتك يف شيء هو اإلفساد الذي تلحقه ابجملتمع، ففي  احلاالت الثالث وجند أبن، املؤمنفيها 

ام هو فاهلدف الع  (4).چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ : يقول هللا تعاىلاألوىل 
نفس إبرساء وهو حفظ الًا شرعي اً مقصد حيققاحلفاظ على اجملتمع ابلقضاء على جرمية القتل وهذا 

بقتل  حيكم -صلى هللا عليه وسلم-، وكذلك يف احلالة الثانية رسول هللا يف اجملتمعاألمن واالستقرار 
ا حيدثه األنساب  ملمن مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل مبنع اختالط  الزاين احملصن  حلفظ مقصد

                                                           
 احملسن عبد بن هللا بدع: حتقيق القرآن، آي أتويل عن البيان جامع اآلملي، غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن حممد الطربي، (1)

 .357 /21 م(،2001-هـ1422 واإلعالن، والتوزيع والنشر للطباعة هجر دار: )مصر ،1ط الرتكي،
 احملسن عبد بن هللا بدع: حتقيق القرآن، آي أتويل عن البيان جامع اآلملي، غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن حممد ،الطربي (2)

 .360 /21 م(،2001-هـ1422 واإلعالن، والتوزيع والنشر للطباعة هجر دار: )مصر ،1ط الرتكي،
 اب ب  ، لدايتاقيق حممد زهري بن انصر الناصر، كتاب ، حتصحيح البخاري هللا، عبد أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري،(3)

لنـَّف س   النـَّف س   أ نَّ : ﴿تـ ع اىل   اَّللَّ   قـ و ل   لع ني    و الع ني    اب  أل ن ف   و األ ن ف   اب  أل ذ ن   و األ ذ ن   اب  نَّ و   اب  ن    الس   لس    ب ه   ت ص دَّق   ف م ن   ق ص اص   و اجل ر وح   اب 
، 9/5، (هـ1422دار طوق النجاة، )، 1، ط(45: )املائدة﴾ الظَّال م ون   ه م   ف أ ول ئ ك   اَّللَّ   أ نـ ز ل   مب  ا حي  ك م   مل    و م ن   ل ه   ك فَّار ة    فـ ه و  

 . 6878احلديث رقم : 
 واحملاربني قسامةال كتاب، حتقيق  حممد فؤاد عبد الباقي،  صحيح مسلم، القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم والنيسابوري،

 .1676، احلديث رقم: 3/1302بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، )ط، د.، املسلم دم به يباح ما ابب، والدايت والقصاص
 .179، اآلية: البقرة( سورة 4)
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حفظ األنساب ومنع اختالطها مقصد شرعي عظيم كان ينبغي في هذا العمل من فساد يف اجملتمع، ف
ارك لدينه املفارق بقتل الت -صلى هللا عليه وسلم-مر أيالثالثة قتل من يسعى إىل إتالفها، مث احلالة 

يف أي نظام من األنظمة  عداما اإلاخليانة العظمى وحكمهفهذا العمل من أكرب اجلرائم،  للجماعة،
مباشرة إىل  ممن كان يرتك دينه كان ينضفرعي  مقصد ش، فاحلفاظ على النسيج اجملتمعي العصرية

   فكان البد من قتله حفاظاً على النظام العام للدولة.العدو حبكم العادةعسكر م

ي إىل مقصد شرعهدف واضح هو احلفاظ على اجملتمع اإلسالمي وهو  ففي احلاالت الثالث
جانب السعي إىل احلفاظ على النظام العام للدولة، وال عالقة بتلك احلاالت مبا يف قلوب الناس، فرتك 

سألة مبفارقة لذلك ربط امليربر قتل الناس  الدين هنا ليس حتواًل من عقيدة إىل آخرى فحسب كجرمية 
ار ق  "بقوله  -صلى هللا عليه وسلم- الكتفىاجلماعة وإال 

 
صلى هللا عليه -الد  ين "، وطاملا أضاف  م ن   امل

طه وقتله   فالقصد من ضباً اجتماعي   اً عدل ل ج م اع ة " دل على أن هناك ب   وصفًا آخر "التَّار ك   -وسلم
أم  رواية لهد شههذا تر يف عقائدهم وال إكراه يف الدين  احلفاظ على النظام العام للدولة، والناس أحرا

سلم إال يف مرئ ماال حيل قتل ": -صلى هللا عليه وسلم- قالت قالضي هللا عنها ر املؤمنني عائشة 
 فيقتل به ورجل خيرج من اإلسالم فيحارب هللا ثالث خصال زان حمصن فريجم ورجل يقتل متعمداً 

  (1)."ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من األرض

ألة قتل جماله، ميكن مراجعة مس يث يطول ليس هنالقتل الناس، حد ةن العقيدة مربر فالقول أب
ألن العربة ليس يف تغيري الدين  (2)املرتدة واختالف آراء العلماء فيها، فعند احلنفية ال تقل املرأة املرتدة 

                                                           
/ هـ1379 احلليب(،  البايب مصطفى ، )مكتبة4، طالسالم سبل الكحالين، األمري إمساعيل بن احلديث أورده الصنعاين، حممد (1)

احلاكم، استدل الصنعاين ابحلديث بعدم جواز قتل الكافر األصلي  والنسائي، وصححه داود، أبو ، قال: رواه3/231م، 1960
السبيل،  منار ديثأحا ختريج يف الغليل إرواءالدين،  انصر الشيخني، حممد شرط على صحيح لطلب إميانه، وقال األلباين إسناد

 .254 /7م(، 1985-هـ1405اإلسالمي،  ، )بريوت: املكتب2ط
. 108 /10م(، 1993-هـ1414املعرفة،  دار ، د.ط، )بريوت:املبسوط سهل، أيب بن أمحد بن انظر: السرخسي، حممد (2)
هـ، 1313األمريية،  الكربى ، القاهرة: املطبعة1، طالدقائق كنز  شرح احلقائق تبينيالبارعي،  حمجن بن علي بن الزيلعي، عثمان و
 /5اإلسالمي(،  الكتاب ، )دار2، طالدقائق كنز  شرح الرائق البحرحممد،  بن إبراهيم بن الدين ينجنيم، ز  . وابن284 /3

139. 
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فضالً عن احلديث الذي ينهى عن قتل نساء وأطفال املشركني وهو حديث عام مر معنا يف أدلة الفريق 
 األول.

 املسلمنيدأ اليت مل تب اإلسالميَّةغري  ةاألمقان، يرى الباحث أن بعد عرض ما ذهب إليه الفري
دماؤهم  أصبحت ،دينهمعلى الناس يعرضون  اإلسالم و تركتهم أحراراً  ةو مل تتعرض لدعا ،بعدوان

 ،ال ببذل املال اثبت املسلمنيواألمان بينها و بني ، ال حيل قتاهلاو إهدارها  مسلمني مصونة ال جيوز لل
ساس يهدم هذا األ إليه مامل يطرأ طاملا و  ،أصل السلمو إمنا هو اثبت على  ة أو حلف،اهدو عقد معأ

ار ية يف اإلسالم ال تسمح ابعتبالد ولمبادئ العالقات و  ،أو على دعوهتم املسلمنيمن عدوان على 
غري ب لك مع دعوة اإلسالم و نزعته العاملية اليت ال تتحققوال يتمشى ذ ،احلرب أصل هذه العالقات

 مكان، وهنا ةوالدعو املال فاع عن النفس و ضرورة للد حينئذ   ، وإذا وقع أي اعتداء تصبح احلربلسالما
قف ضد مصاحلها احلرب على من ي اإلسالميَّةة الد ولالنصوص اليت استشهد هبا الفريق الثاين، أبن تشن 

 دون وجه حق.

ت حبال  وهي هتمة ال تثب ا ابإلسالمهتمة اإلرهاب وإلصاقهعدو ان اليوم يسعى إىل إثبات إن 
سنة ونصوص الكتاب والة سلمي  دعوتنا دعوة  ،السالم ال ندعو إىل عنف وال ذل  وال هوان أمَّةفنحن 

راكز حبثية يقدم م   ففي الغربيثتبون هذه احلقيقة الغرب أنفسهمعلماء واملنصفون من تثبت ذلك، 
ا حنو العامل وعلى أساسها تبين بعض احلكومات الغربية سياساهتتتبناها تلك املراكز  إليها ابحثوها أحبااثً 

وهي مؤسسة أمريكية تنظر إىل اإلسالم  (1)الد ويل للسالم كارنيغي  ثل مؤسسةاإلسالمي، على سبيل امل
املؤسسة تدعو و واإلسالميني بنظرة إجيابية على أن العنف عندهم يعد تكتيكًا أكثر منه أيديولوجياً، 

ة دميقراطي  اللسالم و ا ة إىل اعتماد اإلسالميني املعتدلني شريكًا ميكن االعتماد عليه يف بناءالغربي الد ول
سالم يعترب اإل (3)األدىن الشرق لسياسة واشنطن وابملقابل هناك معهد (2)،اإلسالميَّة الد وليف 

                                                           
 الدويل، فيه معظم البحوث اليت يتقدم هبا للمعهد، والدراسات والتحليالت: للسالم كارنيغي  املوقع الرمسي ملؤسسة (1)

http://carnegie-mec.org/#slide_5250 
، مركز مناء للبحوث 1)دراسة يف أزمة النموذج املعريف(، ط اإلسالميون ومراكز البحث األمريكيةانظر: التليدي، بالل،  (2)

ىل إورقة حبثية تقدمت هبا خنبة من الباحثني املنتمني  28. قام الباحث بعرض ودراسة  212-108م،  ص2014والدراسات، 
 املؤسسة إىل جانب حتليل مديرها لتلك األوراق.

 األدىن، فيه معظم البحوث اليت يتقدم هبا للمعهد، والدراسات والتحليالت: الشرق لسياسة واشنطن املوقع الرمسي معهد (3)
http://www.washingtoninstitute.org/ar/ 

http://carnegie-mec.org/#slide_5250
http://www.washingtoninstitute.org/ar/


167 
 

ينظروا إىل  رب أناليوم، وإن على الغالغربية  الد ولو تواجهها أمريكا  واإلسالميني أكرب خطر جيب أن
 اجتاهاهتم أبنه اخلطر الذي ينبغي مواجته وخاصة يف ظل ما يسمى ابلربيع العريب كانت    اإلسالميني أايً 

 (1)إىل مواطن صنع القرار. ن اإلسالمنيم الذي أفرز جمموعةً 

ني ثإن النظرة األوىل ميكن القول أبهنا تتوافق مع ما يدعو إليه الفريق األول من العلماء والباح
أبن اإلسالم ال يعرف العنف إال ملواجهة العنف وأن اإلسالم دين السالم، بينما يتوافق وينسجم ما 

لقتل أبن اإلسالم دين عنف ال يعرف إال ا املسلمنييطرحه معهد واشنطن اليوم مع ما يدعو إليه بعض 
خيدمون أعداء  العنف دعاةف  إليها عقل ينبغي اإلصغاءية مقابل االستسالم  إهنا دعوة الواجلز أوالسيب 

م يف العراق والشا اإلسالميَّةة الد ولوما  چحج  مج      جح  مح    جخ  چ  الدين أكثر من خدمة الدين نفسه
 .املسلمنيمنا ببعيد حيث تشويه صورة اإلسالم و 

 اإلسالميَّة غري الد ول وبني اإلسالميَّة الد ول بني العالقة أصلسؤال قام الباحث بعرض لقد 
 اإلجابة كما يلي: كانت  ،  فاملشاركني على

اًل وبني اليوم السعودية مث اإلسالميَّةة الد ولمن املشاركني أبن أصل العالقة بني  %86.8يرى 
 لد ولهذه النسب مدى وعي املشاركني ابلقضااي اليت حتيط اب دول غري إسالمية أساسها السلم، وتظهر

ابية حياول ، وهي نقطة إجيسلم وحده صمام أمان تلك اجملتمعات، كما تعي جيداً أبن الاليوم اإلسالميَّة
 لشرعيَّةاالبعض جتاهلها يف اهتام املسلمني ابإلرهاب، ومن تلك النسبة جند أبن ذوي التخصصات 

من  %86.8من أصل  %77 وجاءت نسبة أكثر من نصف األغلبية، أي %44.9نسبة يسجلون 
فض تلك النسب توضح مدى ر  ، وهذهواملاجستري والدكتوراه(البكالوريوس ) حاملي الشهادات اجلامعية

اول وصف ، ويفضح القوى اليت حتاإلسالميَّةغري  الد ولمع  اإلسالميَّة الد ولالفئة العنف يف تعامل 
  املسلمني أبهنا جمموعة من اإلرهابيني، ال ينبغي التعامل معهم إال مبنطق القوة والعنف.

قارنة ، وهي نسبة ضئيلة ابملشاركني أبن أصل تلك العالقة احلربمن امل %6.8ويف املقابل يرى 
وي ذوجاءت نسبة مشاركة أبن أصل تلك العالقة السلم ال احلرب،  اليت تروى األوىل  اجملموعةمع 

                                                           
، )مركز مناء للبحوث 1)دراسة يف أزمة النموذج املعريف(، ط اإلسالميون ومراكز البحث األمريكيةانظر: التليدي، بالل،  (1)

ورقة حبثية تقدمت هبا خنبة من الباحثني املنتمني إىل  30. قام الباحث بعرض ودراسة  104-23م(،  ص2014والدراسات، 
 راق.املعهد إىل جانب حتليل مديره لتلك األو 
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أي ما يعادل واحد على عشرة من جمموع من يرون أبن األصل السلم  %4.4 الشرعيَّةالتخصصات 
مدى وعي املشاركني للواقع الذي يعيشونه. وتظهر الصور التالية نسب ال احلرب  وهي نتيجة تعكس 

 تلك املشاركات:

 الصورة األوىل:
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 الصورة الثانية: 
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 األخرى الد ولمع  اإلسالميَّةة الد ول حتالف: اخلامسالفصل 

ة العالقة لمي  س، وإن اإلسالميَّةبشكل عام من أهم أدوات السياسة اخلارجية للدولة  التَّحالفاتتعد 
 لتَّحالفاتااألخرى، وتلك  الد ولتقتضي الدخول يف حتالفات مع بعض  اإلسالميَّةاخلارجية للدولة 

ؤال وهي من املواضع اليت يكثر اجلدال حوهلا، وقد طرح الباحث س ،الشرعيَّةالبد أن تنضبط ابلضوابط 
 كانت  يان و جابة على االستبشاركني يف اإلعلى امل اإلسالميَّة الد ولمع غري  اإلسالميَّة الد ولحتالف 

 النتيجة كما يلي:

ع مع دولة غري إسالمية، بواق اإلسالميَّةة الد ولمن املشاركني مشروعية حتالف  %48.8يرى 
من فئة حاملي الشهادات  %29.8، كما سجلت نسبة الشرعيَّةمن ذوي االختصاصات  27.3%

 العليا املاجستري والدكتوراه.

من ذوي  %9.7من املشاركني عدم مشروعية ذلك، منهم  %23.4ل، يرى ويف املقاب
 ، وهي نسبة أقل بكثري مقارنة ابلنسبة اليت ترى مشرعية ذلك من نفس االختصاصالشرعيَّةالتخصصات 

 نسبة من هؤالء كانت  احلياد، و  اختارت اليت الثالثة الفئة  %27.8نسبة  كانت  ، كما  27.3%
أي أكثر من نصف احملايدين، وهذه النسبة ال ينبغي إمهاهلا،  الشرعيَّةمن ذوي التخصصات  14.1%

 هأكرب ملا يقدمون اً هتمامأن تويل ا الشرعيَّةوأن على املؤسسات التعليمية اليت تعىن بتدريس العلوم 
 ع من أجيال وأن تلك املؤسسات حتمل على عاتقها مهمة ختريج جيل واعي مدرك.مللمجت

 تلك النسب: والصور التالية توضح
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 الصورة األوىل:
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 الصورة الثانية:

 
، الد ولها من وبني غري  اإلسالميَّة الد ولبني  التَّحالفاتويف هذا الفصل حتدث الباحث عن 

الثاين حتدث  ويف املبحثمع دولة غري إسالمية،  اإلسالميَّةة الد ولحتالف وجاء يف مبحثني، األول يف 
 وذلك فيما يلي: اإلسالميَّة الد ول اتحتالفواقع عن 

 .دولة غري إسالميةمع الد ولة اإلسالميَّة حتالف  املبحث األول:

 .اإلسالميَّة الد ول حتالفات واقع املبحث الثاين:
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 دولة غري إسالميةمع  اإلسالميَّةة الد ولحتالف املبحث األول : 

لف مع لدولة اإلسالمية إىل الدخول يف حتان واقع الدول تقتضي فرضية وجود حالة قد تضطر فيها اإ
سابقاً يف  اضع للقواعد اليت مت إقرارهدولة أو دول أخرى غري إسالمية، وإن ذلك التحالف البد أن خت

تحالف لا، وإن هذا التحالف إما أن يكون السياسة الشرعيةيف  التَّحالفاتمعرض احلديث عن ضوابط 
إسالمية أخرى. وعليه قسم الباحث هذا املبحث إىل مطلبني  ضد دولةضد دولة غري إسالمية وإما أن 

 وذلك فيما يلي: 

 : حتالف الد ولة اإلسالميَّة ضد دولة غري إسالميَّةاألولاملطلب 

إن احلديث عن حتالف الدولة اإلسالمية مع أية دولة غري إسالمية حيملنا إىل عرض ما قاله الفقهاء يف 
لكافر  ذلك ألن االستعانة بغري املسلم يف مثل هذه احلاالت تكون مسألة االستعانة ابلكافر على ا

االستعانة مبوجب اتفاقية تربمها الدولة اإلسالمية مع الدولة األخرى، وإن تلك االتفاقية إما أن تكون 
حمدودة بزمن طويل وإما غري ذلك وهي الصورة اليت تتخذها التحالفات السياسية اليت ميكن أن تربها 

 إلسالمية مع غريها من الدول.الدولة ا

اله الفقهاء جتد أبن هناك رأيني األول يرى حرمة االستعانة مطلقًا وبذلك وابلرجوع إىل ما ق
تشمل مجيع أنواع االستعانة مبا فيها التحالفات ورأي آخر يرى عدم احلرمة، وقد استدل كل فريق أبدلة، 

 استعرض الباحث رأي الفريقني وذلك فيما يلي:

 : فريق املانعنيأوال  

 تعاىل واستدلوا حبديث أم املؤمني عائشة رضي هللايف احلرب،  يرى هذا الفريق حرمة االستعانة ابلكفار
ر ، فلما كان حبرة الوبرة أ -صلى هللا عليه وسلم-عنها أهنا قالت: "خرج رسول هللا  دركه رجل قـ ب ل  بد 

، فلما أدركه حني رأوه -صلى هللا عليه وسلم- قد كان يذكر منه جرأة وجندة، ففرح أصحاب رسول هللا
صلى هللا -: جئت ألتبعك، وأصيب معك، قال له رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-قال لرسول هللا 

تعني مبشرك، : فارجع، فلن أس-صلى هللا عليه وسلم-: تؤمن ابهلل ورسوله؟ قال: ال، قال -عليه وسلم
صلى -دركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النيب قالت: مث مضى حىت إذا كنا ابلشجرة أ

كما قال أول مرة، قال: فارجع، فلن أستعني مبشرك، قال: مث رجع فأدركه ابلبيداء،   -هللا عليه وسلم
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: -ليه وسلمصلى هللا ع-فقال له كما قال أول مرة: تؤمن ابهلل ورسوله؟ قال: نعم، فقال له رسول هللا 
 (1)فانطلق".

احلديث، ذا ذهب اإلمام مالك وأصحابه إىل عدم جواز االستعانة ابلكافر يف احلرب عمالً هب قد
لمني، وال منفردين املسفلم جييزوا لإلمام أن يستعني هبم على قتال عدوهم، وال أن أيذن هلم يف الغزو مع 

عهم تعينوا هبم يقاتلون مقال ابن القاسم من املالكية: وال أرى أن يس (2)ذلك وجه من الع ون، أيضاً  ألن
: هذا يف الصف  (3) إال أن يكونوا نواتيًة أو خداماً، فال أرى بذلك أبساً." قال ابن حبيب السلمي 

زحف، أما يف اهلدم واملنجنيق وحنوه فال أبس وقال أيضًا ال أبس أن يقوم مبن سامله على من حاربه لوا
 (  4)ب على عبدة األواثن.قد استعان أبهل الكتا -صلى هللا عليه وسلم-ألنه 

احلديث دون مراعاة الظروف اليت قال فيها رسول هللا هذا  ن االستدالل بعمومويرى الباحث أب
لى هللا عليه ص-احلديث ال يسلم يف مواجهة األدلة اليت تدل على عكس ذلك وقد استعان رسول هللا 

ي حيث ن بطال يف شرحه على البخار بغري املسلم كما سيأيت بيان ذلك، وهذا ما ذهب إليه اب -وسلم
قال أبن احلديث حيمل  على جمموعة من املشركني، وليس املقصود منه حرمة عموم االستعانة بغري 

 -لى هللا عليه وسلمص- معه فقد غدا -صلى هللا عليه وسلم-املسلم  واستدل ملا ذهب إليه بفعل النيب 
 الد  ين   يـ ؤ ي  د   اَّللَّ   : )إ نَّ -صلى هللا عليه وسلم-قوله وكفرهم، كما استدل ب نفاقهم يعلم وهو املنافقون

                                                           
، ابب  ، حتقيق  حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب اجلهاد السريصحيح مسلم القشريي، احلسن أبو احلجاج بن مسلم النيسابوري، (1)

 .150، احلديث رقم: 3/1449، (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب)ط، د.كراهة االستعانة يف الغزو بكافر، 
بريوت: دار الغرب )، 1، حتقيق: حممد حجي وآخرون، طالبيان والتحصيلد، ( القرطيب، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رش2)

 .17/259، (م1988-ه1408اإلسالمي، 
بريوت: دار الكتب )، 1زكراي عمريات، ط ، حتقيق:املدونة الكربى، ( املدين، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي3)

 . 524 /1،(م1994-هـ1415العلمية،
، 1، طحممد حجي وآخرون ، حتقيق:الذخرية، عباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي( القرايف، أبو ال4)
 .3/406، (م1994بريوت: دار الغرب اإلسالمي، )
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لرَّج ل   ر ( اب   ذلك ىف خاص مبشرك" نستعني "ال: قوله أن فيصح والكافر، املسلم على يشتمل (1).ال ف اج 
 (3)وذكر مثل ذلك القسطالين يف شرحه للبخاري. (2)الوقت،

 اثنيا : فريق اجمليزين

إلمام ، وأن املصلحة يف ذلك يقدرها ادعت احلاجة إليهإذا  هذا التحالفعية يرى الفريق الثاين مشرو 
 فإن رأى يف ذلك مصلحة جاز له ذلك.  

  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبچ : يف تفسري قوله تعاىلقال اجلصاص من احلنفية من هؤالء 

عن  اآلية هني  أن يف  إال ( 4).چخب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت    ىت  يتجث  مث  ىث  يث     حج     مج  
أنه حني  -صلى هللا عليه وسلم-االستنصار ابملشركني  ألن األولياء هم األنصار، وقد روي عن النيب 

أراد اخلروج إىل أح د جاء قوم من اليهود وقالوا حنن خنرج معك، فقال: إان ال نستعني مبشرك، قال وقال 
انوا مىت لى قتال غريهم من املشركني إذا ك"ال أبس ابالستعانة ابملشركني ع -أي من احلنفية-أصحابنا 

ظهروا كان حكم اإلسالم هو الظاهر، فأما إذا كانوا لو ظهروا كان حكم الشرك هو الغالب فال ينبغي 
األول ريق يف حال خان الفأي ينظر اإلمام إن وجد أبن املشركني جمتمعني  أن يقاتلوا معهم" مسلمني لل

وإال فال،  انة بيهماالستع يغزوهم املسلمون، يغلب عليهم املسلمون جازالذي الثاين فريق الفانضمَّ إىل 
هللا عليه  صلى-وذهب إىل أن احلديث الذي قال فيه "إان ال نستعني مبشرك" مرده أن يكون النيب 

صلى هللا عليه -مل يثق ابلرجل وظن أنه عني للمشركني مما محله إىل رده، فقد ثبت أن النيب  -وسلم
 (5)غزو ومعه قوم من اليهود يف بعض األوقات ويف بعضها قوم من املشركني.كان ي  -وسلم

                                                           
دار طوق )، 1، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر، طصحيح البخاريهللا،  عبد أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (1)

ب  ، غازياملكتاب   النجاة، بـ ر   غ ز و ة   اب  يـ   .4203، احلديث رقم : 5/132، (هـ1422، خ 
إبراهيم،  بن ايسر ممتي أبو: ، حتقيقبطال البن البخارى صحيح شرحامللك،  عبد بن خلف بن علي احلسن بطال، أبو ابن (2)

 .5/222م(، 2003-هـ1423الرشد،  ، )الرايض: مكتبة2ط
 ، )مصر: املطبعة7، طالبخاري صحيح لشرح الساري إرشادامللك،  عبد بن بكر أىب بن مدحم بن القسطالين، أمحد( انظر: 3)

  .5/176األمريية(،  الكربى
 .57املائدة، اآلية: ( سورة 4)
إحياء  بريوت: دار)، ط، حتقيق: حممد صادق القمحاوي، أحكام القرآن( اجلصاص، أمحد بن علي أبو بكر الرازي احلنفي، 5)

 .4/104، (هـ1405 الرتاث العريب،
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أورده النووي ، مني مسلوعند الشافعية جيوز االستعانة ابملشرك يف القتال إذا ثبت حلضورهم منفعة لل
 (1)وأن تدعو احلاجة إىل ذلك، املسلمنيعن اإلمام الشافعي أبن يكون الكافر حسن الرأي يف 

 انت  كاإلمام الشافعي قوله: "وواسع لإلمام أن أيذن للمشرك أن يغزو معه إذا  فقد روي عن 
تني يف غزاة خيرب استعان بعد بدر بسن -صلى هللا عليه وسلم-منفعة"  وذلك ألن النيب  مسلمني فيه لل

ني سنة مثان يف غزاة حن -صلى هللا عليه وسلم-بعدد من يهود بين قينقاع كانوا أشداء، كما استعان 
بصفوان بن أمية وهو مشرك، واستدل كذلك بقوله تعاىل: وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة وقال أبن 

ومن الشافعية من أجاز ( 2)اآلية على عمومها جتيز االستعانة بغري املسلم إذا دعت احلاجة إىل ذلك،
 مروي عنطاملا دعت احلاجة إىل ذلك وهو  املسلمنيلإلمام أن يستأجر غري املسلم للجهاد مع 

  (3).اإلمام

وعند احلنابلة جواز االستعانة ابملشرك يف الغزو إذا دعت احلاجة إىل ذلك وهو مروي عن اإلمام 
وذهب مجاعة منهم املنذر واجلوزجاين وغريمها إىل خالف ذلك، فقالوا  (4)،ةامأمحد واخلرقي وابن قد
وصرح املرداوي  (5)ؤمنني عائشة السابق،بدليل احلديث الذي روته أم املابلكافر بعدم جواز االستعانة 

وقال البهويت من احلنابلة حيرم ( 6)صحيح يف املذهب حرمة االستعانة ابملشركني إال عند الضرورة.الأن 

                                                           
 إحياء ، )بريوت: دار2، طاحلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج شرف، بن حيىي الدين حميي زكراي انظر: النووي، أبو( 1)

 .12/199ه(، 1392العريب،  الرتاث
احلسن  . املاوردي، أبو4/276، (م1990-هـ1410بريوت: دار املعرفة، )ط، د.( انظر: الشافعي، حممد بن إدريس، األم، 2)

-هـ1414بريوت: دار الكتب العلمية، )، 1، طاحلاوي يف فقه الشافعيعلي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،  
 .131-14/130، (م1994

جدة: دار )، حتقيق: جلنة علمية، 1( انظر: الدَّم ريي، حممد بن موسى بن عيسى بن علي، النجم الوهاج يف شرح املنهاج، ط3)
، املهذب يف فقة اإلمام الشافعي. والشريازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، 9/319، (م2004-هـ1425املنهاج، 

 .3/271، (بريوت: دار الكتب العلمية)ط، 
هـ 1414دار الكتب العلمية،  )، 1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحد( انظر: املقدسي، عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، 4)
 .4/123 ،(م1994-
 .10/447، (ه1405بريوت: دار الفكر، )، 1طاملغين، ( انظر: املقدسي، عبد هللا بن أمحد بن قدامة، 5)
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن ( املرداوي، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان، 6)

 .4/105، (هـ1419بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، )، 1، طحنبل
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ة يف ستعانة املسلم أبهل األهواء كالرافضارم حيأن يعينهم املسلم على عدوهم إال خوفاً من شرهم، كما 
 ( 1)عمالة وكتابة وغري ذلك  ألنه أعظم ضرراً،من غزو و  املسلمنيشيء من أمور 

-ليه وسلمصلى هللا ع-ومما يستدل على جواز التحالف مع العدو ابإلضافة إىل ما سبق قوله 
ناً، ص لحاً  الر وم   : )ست صاحلون  مث وت سل م ون، غن م ونوت   فت نص رون   ورائكم، من عدواً  وهم أنتم فتغزون آم 

ع ون ، ذي رجمب تنزلوا حىت ت رج  ، غلب: يقولف الصليب   النصرانية أهل   من رجل   فريفع   تـ ل ول   الصليب 
يستدل ابحلديث على  (2)للملحمة (. وجتمع   الروم   تغد ر   ذلك فعند فيد ق ه، املسلمني من رجل   فيغضب  

ي، قال ابن هجواز االستعانة بغري املسلم يف القتال، فلو كان األمر كما ذهب إليه فريق املانعني لورد الن
 الذمة وأهل اهديناملع بعض استنصاح "جواز مع خزاعة وفيه -صلى هللا عليه وسلم-حجر أبن حتالفه 

 أهل من واكان  ولو غريهم على اإلسالم أهل إبيثارهم التجربة وشهدت نصحهم على القرائن دلت إذا
 مواالة من كذل يعد وال غريهم على استظهارا العدو ملوك بعض استنصاح جواز منه ويستفاد دينهم

 (3)بعض".ب بعضهم وإنكاء مجعهم شوكة وتقليل استخدامهم قبيل من بل هللا أعداء موادة وال الكفار

يرى الباحث أبن االستعانة بغري املسلم أمر مشروع طاملا دعت احلاجة إليه ورأى اإلمام   وعليه
ام  فمسألة املصلحة فيما يراه اإلماملصلحة يف ذلك، فهي من املسائل اليت قد يقف فيها االختالف و 

يتوافق مع  ، وهذااإلسالميَّةاالستعانة بغري املسلم إلحقاق احلق راجعة إىل املصاحل الكربى للدولة 
 عبادة إىل العباد عبادة رير الناس منلتح  فقد جاءت رسالة اإلسالم اإلسالميَّةللدولة  عام ةاألهداف ال

                                                           
بريوت: )حتقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل،  كشاف القناع عن منت اإلقناع،( البهويت، منصور بن يونس بن إدريس، 1)

 .3/63، (ه1402دار الفكر، 
تاين، أبو (2) س  ج   قيق: شع يب، حتداود أيب سنناألزدي،  عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود الس  

 غرة على يؤتى العدو يف م(، كتاب اجلهاد، ابب2009-ه1430العاملية،  الرسالة )دار ، 1بللي، ط قره كام ل  وحم مَّد رنؤوطاأل
 إلحساناالتميمي،  م ع بد ، بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد . والدارمي،4/398، 4292 هبم، احلديث رقم: / ويتشبه

-ه1408الرسالة،  ، )بريوت: مؤسسة1األرنؤوط، ط شعيب عليه: وعلق أحاديثه وخرج ، حققهحبان ابن صحيح تقريب يف
 بن نوح احلاج نب الدين، انصر حممد الرمحن عبد صحيح. وقال عنه األلباين صحيح، األلباين: أبو م(، قال احملقق إسناده1988

 ،1طحمفوظه،  نم وشاذه صحيحه، من يمهسق ومتييز حبان ابن صحيح على احلسان التعليقاتاألشقودري،  آدم، بن جنايت
 .386 /9م(، 2003-هـ1424والتوزيع،  للنشر وزير اب جدة: دار)
 ه(،1379 رفة،املع دار: )بريوت د.ط، ،البخاري صحيح شرح الباري فتح الفضل، أبو حجر بن علي بن أمحد العسقالين، (3)

5/ 338. 
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ى اإلسالم، فال غضاضة أن تسع عدل إىل األداين جور ومن عتها،س إىل الدنيا ضيق ومن وحده، هللا
، وأن تشارك يف  مسلمنيوغري  مسلمني إىل نصرة املستضعفني املظلومني يف العامل  اإلسالميَّةة الد ول

 .-صلى هللا عليه وسلم-ذلك املسلم  وغري املسلم طاملا دعت احلاجة إىل ذلك كما فعل النيب 

ا الباب " إن اإلسالم قد جاء ليحرر اإلنسان من العبودية لكل يقول القرضاوي يف هذ
 لبين ريرحت رسالة السالم عليه موسى رسالة كانت    الطواغيت  وإذا كل  ضد بقوة الطواغيت، وليقف

 حترير لةرسا -صلى هللا عليه وسلم- حممَّد رسالة فإن وقارون، وهامان فرعون جربوت من إسرائيل
 عباد على املتعالني ق،احل بغري األرض يف املستكربين والقوارين، واهلوامني راعنيالف كل  من كلها  للبشرية

   (1).استذلوهم"و  الناس، على فتأهلوا وعظمتها، عزها رداء األلوهية ينازعوا أن أرادوا الذين ابلباطل، هللا

الثالث  ندوهيمو وب الثالث الدين األيويب مع رميوند صالح ويستأنس لذلك حتالف القائد اجملاهد
 واجلزيرة مصر يف اإلسالميَّة صف املعسكر الصلييب، وتوحيد اجليوش شق  على الصليبيني  مما ساعده 

  (2)فاصلة مبواجهة الصليبيني. أرادها اليت والشام  للمعركة واملوصل

ل مع دو  اإلسالميَّةة الد ولمشروعية حتالف من املشاركني عدم %38 وحسب االستبيان يرى 
 %34.6ية ضد دولة غري إسالمية أخرى، إذا قاران نسبة املستوى التعليم هلذه الفئة نرى أبن غري إسالم

من ذوي  %18.5منهم  من هؤالء من محلة الشهادات اجلامعية )البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه(،
 يف ميَّةاإلسالة الد ولمن املشاركني مشروعية دخول  %31.7، ويف املقابل يرى الشرعيَّةالتخصصات 

من محلة الشهادات  %26.7حتالف مع دولة غري إسالمية ضد أية دولة غري إسالمية أخرى، من هؤالء 
، من جمموم من يرى الشرعيَّةمن ذوي التخصصات  %27.3اجلامعية، من انحية التخصص جند أبن 

 مشروعية هذا التحالف.

 %27.3ث يرى النسبة تغريت  حي وابملقارنة بني نتيجة املثقفني يف اجملال الشرعي جند أبن
ية ا ينبئ أبن غالبيرون عدم مشروعية ذلك، وهذ %18.5من هؤالء مشروعية التحالف، مقابل 

دولة غري  مع دولة غري إسالمية ملواجهة ظلم اإلسالميَّةة الد ولاملتخصصني يف جمال الشريعة مع حتالف 
                                                           

 . 140صم(، 1991وهبة،  ، )مكتبة1، طالقادمة املرحلة ىف اإلسالمية احلركة أولوايتالقرضاوي، يوسف،  (1)
، املقدس بيت روحتري الفاطمية الدولة على القضاء يف وجهوده األيويب الدين صالححممد،  حممد انظر: الصَّالَّيب، علي (2)

 .497-496م(، ص2008-هـ1429املعرفة،  ، )بريوت: دار1ط
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ة، مثل هذا التحالف مرده إىل املصلح إسالمية أخرى، فأغلب املتخصصني يدركون أبن احلكم على
فاألدلة ترجح مثل هذا التحالف الذي يدعو إىل القضاء على الظلم أينما كان، وهو مقصد من مقاصد 

للحفاظ على أرواح الناس، بينما يرى الفريق اآلخر ما ذهب إليه فريق املانعني كما  اإلسالميَّةالشريعة 
 يت ذكرها الباحث.أسلفنا، وهو رأي مرجوح حسب األدلة ال

من جمموع  %30.2نسبة هؤالء  كانت  اختار احلياد،   اً ومن انحية أخرى جند أبن هناك فريق
  وهذه نسبة كان من املمكن أن ترجح ،الشرعيَّةمن ذوي االختصاصات  %14.6املشاركني، منهم 

 ياد.كفة على آخرى يف حال صورت لصاحل أو ضد أحد الفريقني السابقني، لكنها اختارت احل

 وتظهر مجيع النسب ابملقارنة بني التخصص وبني املستوى التعليمي يف الصور التالية:

 الصورة األوىل:
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 الصورة الثانية:

 
 اإلسالميَّةة لالد و يرى الباحث مشروعية حتالف  مَّةوحسب األدلة وعمالً مبقاصد الشريعة اإلسأل

ذكر منها ن أن تتوافر فيها عدة شروطبشرط وذلك  ،مع دولة غري إسالمية ضد دولة غري إسالمية أخرى
 :ما يلي

 عقد التحالف أوال  : توفر أهلية

يت بها يتحمل الفرد أو اجلماعة الواجبات الفتعد األهلية شرطًا من شروط صحة العقود يف اإلسالم، 
شرط  حالفاتالتَّ يف  هبا، فهي أوجبها الشرع عليه، وهبا يتمكن من مباشرة التصرفات اليت يكلفه الشرع

اجلماعات اليت ال و  الد ول إقامته بينها وبني اإلسالميَّةة الد ول، تزمع حتالفالبد من توفرها لصحة أية 
 تدين ابإلسالم.
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، جاز تفاقحبيث متلك القدرة على تنفيذ ما ميليه عليها اال اإلسالميَّةة الد ولفمىت حتققت األهلية يف 
من القوة والفاعلية  ميَّةاإلسالة الد ولواجلماعات األخرى، فبتوفرها تبلغ  الد ولبينها وبني  عقد حتالفهلا 

 اإلسالميَّةة الد ولشأانً يفرض على الغري احرتامها واإلقرار بوجودها، فإذا كان األمر كذلك، فإن اضطرار 
وإنشاء ما  ،اإلسالميَّةواجلماعات غري  الد ولية مع الد ولللدخول يف نوع من التجمعات أو التنظيمات 

 الناجم عن اتفاق الد ويل، يعين أن النظام القانوين الد ويلية املعاصرة ابلقانون الد وليعرف يف العالقات 
األخرى، يكون هو املعو ل عليه أساسًا يف صدد حتديد الشروط الالزمة  الد ولمع  اإلسالميَّةة الد ول

كتساب، حدات اليت تتوافر فيها شروط اال ية، وتعيني األشخاص أو الو الد ولالكتساب وصف الشخصية 
ذا الشأن، هو أن يف ه اإلسالميَّةمن التزامات متليها عليها الشريعة  اإلسالميَّةة الد ولوكل ما يقع على 

للشريعة  عام ةحترص على أال تتعارض هذه األسس، أو تلك الشروط مع مقتضى األحكام ال
 (1).اإلسالميَّة

ة إىل من يعرب عن إرادهتا على املستويني الداخلي واخلارجي، وذلك من حباج اإلسالميَّةة الد ولف
خالل أشخاص أو أجهزة رمسية مسؤولة، والبد أيضاً أن تتوفر األهلية يف من يوكل إليه تصريف الشؤون 

ن ة يكو الد وليس أو رئ املسلمني. ويف هذا الصدد، فإن أمري املؤمنني أو خليفة اإلسالميَّةاخلارجية للدولة 
 يف األصل العام.ه ، فيما يتصل ابختصاصاإلسالميَّةة الد ولهو املسؤول األول يف 

لذا كان من  ،التَّحالفاتمجيع إببرام بشخصه ة أن يقوم الد ولغري أن من املتعذر على رئيس 
 لالد و ع ماملتعلقة ابألمور اجلوهرية  واملعاهدات التَّحالفاتة إبرام الد ولالضروري أن يتوىل رئيس 

 (2)،اإلسالميَّةة لالد و من أقاليم مبصري إقليم  األمرتعلق ي، كما هو الشأن عندما اإلسالميَّةغري واجلماعات 
، ميكن أن يقوم إببرامها أي شخص موكل كرئيس جملس الوزراء، أو العقود األقل شأانً  التَّحالفاتوأما 

زمع عقد ة الثانية املالد وللدى  إلسالميَّةااملمثل الدبلوماسي للدولة  أو وزير العالقات اخلارجية، أو
 معها. التحالف

                                                           
 للفكر العاملي املعهد:  )القاهرة ،1ط ،السلم وقت اإلسالم يف الدولية قاتللعال العام ة األصول شتا، الونيس عبد أمحد (1)

 .54ص م(،1996-ه1317 اإلسالمي،
 وما بعدها. 14/7، (م1919-ه1338القاهرة : املطبعة األمريية، )، د.ط، صبح األعشىأمحد القلقشندي،  (2)
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  ېئ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ېئ  چ : ه تعاىلوجند نظرية تفويض االختصاص جلياً يف قول

وكذا جند أساس  (2) والوزير املؤازر، ومسي الوزير وزيراً ألنه حيمل عن السلطان وزره أي ثقله (1).چېئ  
ضه عليه السالم منها : تفوي -صلى هللا عليه وسلم-االختصاص يف أحاديث رسول هللا نظرية تفويض 

 (3)سعد بن معاذ يف حتكيم يهود بين قريظة.

لذلك،  ةالشرعيَّ هو كل من يتمتع ابألهلية  عقد التحالففمؤدى ما سبق، أن من ميلك إبرام 
راب دات سياسية، فينوب عنها يف اإلعة، أو ما يعادهلا من وحالد ولوأن من يتمتع بتلك األهلية هي 

ن يقوم مقامه احلق يف توكيل م اإلسالميَّةة الد ولعن تلك األهلية اإلمام أو اخلليفة أو الرئيس. ولرئيس 
  (4).يةالد وليف إبرام املعاهدات 

 الرضا من العيوب مةاثنيا  : سال

، التَّحالفات ط كذلك جيب توفره لصحة، فهو شر اإلسالميَّةالرضا شرط لصحة مجيع العقود يف الشريعة 
، مع أن هذه العيوب أصبحت التحالففإن شابه غش أو خطأ أو إكراه، فإن ذلك يؤثر يف صحة 

ااًل لوقوع يقوم به فنيون، ومما ال يدع جم عقد التحالفغري متصورة، أو قليلة اندرة الوقوع، إذ إن حترير 
  السلطة تنعدم تلك وطاملان السلطة التشريعية، التصديق عليها موجوب  تلك األخطاء والعيوب،

ة، حيث لد ولاالسلطة التنظيمية حملها، املتمثلة يف اخلليفة أو رئيس حتل فاملشرع هو هللا الواحد األحد، 
صلى -يب ، كما كان يستشري الناإلسالميَّةة الد ولإنه ال يقطع أمراً إال بعد مشاورة أهل احلل والعقد يف 

ملسلمة، وكذا ما غري ا الد ولأصحابه يف القرارات املهمة، كموضوع احلرب والسلم بني  -مهللا عليه وسل
 يستغرقه ذلك من فحص وترو، مما يضيق دائرة اإلدعاء بعدم قيام الرضا الكامل.

                                                           
 .32-29( سورة طه، اآلية: 1)
 الغرب دار: )بريوت ،1ط وآخرون، حجي حممد: حتقيق والتحصيل، البيان رشد، بن محدأ بن حممد الوليد أبو القرطيب، (2)

 .11/193 م(،1988-ه1408 اإلسالمي،
، 2وآخرون، ط سقاال مصطفى: حتقيقهشام،  البن النبوية السريةاحلمريي،  أيوب بن هشام بن امللك انظر: املعافري، عبد (3)

 .2/239م(، 1955-هـ1375ده، وأوال احلليب البايب مصطفى )مصر: مكتبة
 .472ص املعارف(، دار:  )اإلسكندرية د.ط، ،اإلسالم يف السالم قانون طلعت، حممد الغنيمي (4)
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ومن عيوب الرضا الغلط أو اخلطأ والغش والتدليس، فهذه عيوب تتعلق إبرادة اإلقرار، فال ميكن تصورها 
ة، الد ولة ألن لالد و ليس من املقبول مناقشة أثر هذه العيوب على إرادة  اً إذ  للشخص املعنويابلنسبة 

ال متلك اإلرادة اليت ميكن أن ترد عليها العيوب السالفة، فالنتيجة هي أن هذه العيوب إذا توفرت، فإهنا 
كم ، فاحلاإلسالميَّةظرية ة دون املستوى املطلوب يف النالد ول (1)ة، فإذا كان مفوضالد ولتعيب ممثل 

عدم الغنب، وإحلاق  : اإلسالميَّةعندئذ يكون لغري ما أمر هللا به، فمن الشروط املتفق عليها يف النظرية 
 للشريعة. عام ة، مع عدم خمالفة القواعد الاإلسالميَّةة لد ولاملضرة اب

عبارات ها ابلوسائل واليكفي أن تكون اإلرادة الظاهرة قد مت اإلعراب عن عقد التحالف مةلسال
فاستعمال احليل واخلداع من طرف  (2)،املعربة عنها فحسب، وأن يكون االجتهاد قد توفرت فيه شروطه

فإنه يكون من  ، وتبعًا لذلكعقد التحالفإبخفاء بعض العيوب يبطل  األعداء أو التغيري ابلتدليس
  .فسخهيساً غشاً أو تدلالعقد  إذا وجدت يف نص اإلسالميَّةة الد ولحق 

 ساسية للشريعةاألقواعد المع  عقد التحالفعدم تعارض اثلثا : 

أن ختالف ، كاإلسالميَّةابلقانون األساسي للدولة ها تعارض موضوععدم  التَّحالفاتمن شروط صحة 
صلى هللا -، ففي احلديث، قال رسول هللا اإلسالميَّةمن قواعد الشريعة  عام ةنصًا شرعياً، أو قاعدة 

"ما ابل أقوام يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا ؟ ما كان من شرط ليس يف كتاب  :-يه وسلمعل
ى فإن احتو  (3).فهو ابطل . وإن كان مائة شرط . كتاب هللا أحق . وشرط هللا أوثق" -عز وجل  -هللا 

يف بقية  اً انفذ عقد التحالفبقى ي، و يبطل الشرط، وال جيوز الوفاء به شرط ابطل،على  عقد التحالف
 الشروط. 

                                                           
، عجم القانونم( املفوض شخص يعهد إليه مبوجب وثيقة دولية أو قرار من منظمة دولية مبهام إدارية أو فنية. جممع اللغة العربية 1)

 .670ص
 .508-506صاملعارف(،  دار:  )اإلسكندرية د.ط، اإلسالم، يف السالم قانون طلعت، حممد الغنيمي (2)
 طوق )دار ،، 1، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر، طصحيح البخاريهللا،  عبد أبو إمساعيل بن حممد أخرجه البخاري، (3)

، حديث رقم 3/198الف كتاب هللا، ، كتاب الشهادات، ابب املكاتب وما ال حيل من الشروط اليت خت  ،ه(ـ1422 النجاة،
2735. 
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يتعني و ،  للمصلحةحتقيقاً  اإلسالميَّةأحكام الشريعة مع  توافقها التَّحالفاتيف إبرام  فشرط املشروعية
توافره يف املعاهدة مجلة وتفصياًل، على معىن أنه كما جيب أن تكون املشروعية متحققة يف موضوع 

ام ة أيضًا ابلنسبة لكل حكم من األحكككل، فإن هذه املشروعية ينبغي أن تكون متحقق  التحالف
 لتحالفا. غري أن اآلاثر املرتتبة على ختلف شرط املشروعية، ختتلف ابلنسبة ملوضوع العقداملتضمنة يف 

 عنها ابلنسبة ألي من األحكام الواردة هبا.

  بطالنه واعتباره ،التحالفففي احلالة األوىل: يرتتب على انعدام وصف املشروعية يف موضوع 
بطالن احلكم  يف مواجهة أطرافه، مع اً وانفذ اً قائم التحالف ظلي هكن، أما يف احلالة الثانية: فإنيأن مل ك

 الشيباينهذا يتوافق مع ما ذهب إليه  (1).اإلسالميَّةللشريعة  عام ةاجلزئي املتعارض، ومقتضى األحكام ال
وط اليت أن ينظروا يف الشر  نياملسلمديث عن الصلح مع العدو أبن على احلعرض من احلنفية يف م

 يصلح وال لحي ال مما شرطه من كان  وضعها العدو قبل التوقيع أو تنفيذ عقد املصاحلة فإن وجدوا ما
فإن  (2)أصحابه،و  هو مأمنه أبلغوه وإال بذلك رضي هو فإن تصلح اليت األحكام عليه وجيرون يبطلونه

قد وإال ن شرطه الذي يتعارض مع الشريعة ينفذ العببطال املسلمنيرضي العدو أو اجلهة املتاحلفة مع 
ومصاحلتهم الكفار إذا خافوا اهلالك على  املسلمنيجواز موادعة  (3)وغريهالشيباين بطل، كما يرى 

أنفسهم مقابل شيء يدفعه املسلمون هلم  وهذه املصلحة يقدرها اإلمام أو الرئيس فهو من حيمل صفة 
 ا، فاإلمام ال يعترب ذلك شرطاً ملخالفاً.األهلية يف إبرام ذلك كما أسلفن

 وقد استدلوا على ذلك مبا يلي:

                                                           
 .517، صاملعارف دار:  اإلسكندرية ط، اإلسالم، يف السالم قانون طلعت، حممد انظر: الغنيمي( 1)
 املتحدة ، )بريوت: الدار1خدوري، ط حتقيق: جميد، الصغري السري، فرقد بن احلسن بن حممد هللا عبد أبو انظر: الشيباين، ( 2)

-هـ1414املعرفة،  ، د.ط، )بريوت: داراملبسوطسهل،  أيب بن أمحد بن . والسرخسي، حممد162م(، ص1975للنشر، 
 .10/85م(، 1993

سهل،  أيب بن أمحد بن . والسرخسي، حممد165ص املرجع السابق،، فرقد بن احلسن بن حممد هللا عبد أبو انظر: الشيباين، ( 3)
 الدر لىع احملتار رداحلنفي،  الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن منيأ عابدين، حممد . وابن10/87 السابق، املرجع
 بريوت: دار، )د.طاألم، إدريس،  بن . والشافعي، حممد4/133م(، 1992 - هـ1412الفكر،  ، )بريوت: دار2،طاملختار
 .4/199م(، 1990-ه1410املعرفة، 
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قال الطربي يف تفسري  (1).چی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  چ تعاىل:  قوله -1
وإن مالوا إىل مساملتك ومتاركتك احلرب، إما ابلدخول يف اإلسالم، وإما إبعطاء اجلزية، وإما اآلية "

إليها، وابذل هلم ما مالوا إليه من ذلك  فمل  ، لك من أسباب السلم والصلحمبوادعة، وحنو ذ
فاآلية دليل على جواز املصاحلة إلرساء دعائم السلم بني املسلمني وغريهم من أهل  (2)"وسألوك

 الكفار مبقابل أو بدون مقابل.

 بن وزيد وجماهد اسبع ابن واآلية مل تنسخ آبية السيف يف التوبة، وقد أورد اإلمام ابن كثري قول
چ  ڇ    چ براءة يف السيف آبية منسوخة أبن اآلية وقتادة واحلسن وعكرمة اخلراساين وعطاء أسلم

 كنأم إذا بقتاهلم األمر فيها براءة آية ألن نظر  ويف هذا القول (3).چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 النيب فعل كماو  الكرمية، اآلية ههذ عليه دلت كما  مهادنتهم، جيوز فإنه كثيفا  العدو كان  إن فأما ذلك،

والراجح عدم وقوع النسخ   (4)ختصيص". وال نسخ وال منافاة فال احلديبية، يوم -صلى هللا عليه وسلم-
 (6)وأن اآلية ليست خاصة أبهل الكتاب خالف ما ذهب إليه البيضاوي (5)الشوكاين. كما ذهب إليه

 ن على ثلث مثار املدينة:حص بن عبيدة -صلى هللا عليه وسلم-مصاحلة النيب  -2
 معه مبن رجعي حصن يف غزوة اخلندق على أن بن عبيدة -صلى هللا عليه وسلم-صاحل رسول هللا لقد 
من الضعف جعل  املسلمنيفاملوقف الذي كان عليه حال  (7)املدينة مثار ثلث سنة كل  يعطيه أن على

أس بعد  من القوة والب ن ملا أحسم على عقد ذلك الصلح لكيعز  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

                                                           
 61: سورة األنفال، اآلية (1)
 عبد بن هللا بد، حتقيق: عالقرآن آي أتويل عن البيان جامعاآلملي،  غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن الطربي، حممد (2)

 .11/251م(، 2001-هـ1422، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، )مصر: 1الرتكي، ط احملسن
 .29: سورة التوبة، اآلية (3)
الدين،  مشس سنيح حممد: حتقيقالعظيم،  القرآن تفسريدمشقي، ال البصري القرشي كثري  بن عمر بن كثري، إمساعيل  ابن (4)

 .4/74ه(، 1419 العلمية، الكتب ، )بريوت: دار1ط
 .2/368هـ(، 1414كثري،   ابن ، )بريوت: دار1، طالقدير فتحهللا،  عبد بن حممد بن علي بن انظر: الشوكاين، حممد (5)
 الرمحن عبد حممد: حتقيق التأويل، وأسرار التنزيل أنوارحممد،  بن عمر بن هللا عبد سعيد أبو الدين انظر: البيضاوي، انصر (6)

 .3/65هـ(، 1418العريب،  الرتاث إحياء ، )بريوت: دار1املرعشلي، ط
حتقيق: مصطفى  )البداية والنهاية البن كثري(، السرية النبويةابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي،  انظر:( 7)

 .3/201، (م1976-هـ 1395بريوت: دار املعرفة، )ط، د.الواحد، عبد 
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 إىل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كالم سيدا األنصار ألغى ذلك مباشرة، يقول السرخسي: مال
عنهما  هللا رضي دانالسع قاله مبا فيهم القوة رأى فحني ملسلمنياب الضعف أحس ملا االبتداء يف الصلح

 يف هوو  حنن كنا  فقد رأيته، رأايً  كان  وإن به، تأمر  ملا فامض وحي عن هذا كان  إن هللا رسول "اي
 ابلدين هللا أعزان إذاف قرى، أو بشراء إال املدينة مثار يف يطمعون ال فكانوا دين هلم وال لنا يكن مل اجلاهلية

سلم عن ذلك رسول هللا صلى عليه و  فامتنع السيف" إال نعطيهم ال الدنية نعطيهم رسوله فينا وبعث
ت العرب رمتكم إين رأي"، وقد علل صلى هللا ذلك بقوله "اذهبوا فال نعطيكم إال السيففردهم قائاًل: "

  (1)".فأنتم وأولئك ،عن قوس واحدة فأحببت أن أصرفهم عنكم فإذا أبيتم ذلك

 عطاء املؤلفة قلوهبم من الصدقة: -3

،  املسلمني عن رهمر ض لدفع الصدقة من قلوهبم املؤلفة يعطي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان  قدف
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  چ كما جاء ذلك يف قوله تعاىل: 

 (2).چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ

يحسن ومنهم من يعطى لليسلم،  يعطى من فأقسام: منهم قلوهبم املؤلفة قال ابن كثري وأما
 أطراف من رالضر  املسلمني حوزة عن دفعلي أو يليه، ممن الصدقات ليجيب يعطى من ، ومنهمإسالمه
 نأي أن سهم املؤلفة قلوهبم جعل هللا يف يد اإلمام ليضعه حيث املصلحة، فالكفار الذي (3)البالد،

، مه سواء معاهدين أو ال، جيوز لإلمام أن يدفع إليهم من الزكاة حلمايتهم من عدو جياورون املسلمني
 الفوا مع غريهم أبن يدفعوا إليهم شيئًا من مال الزكاة إذاأن يتح مسلمني فدل ذلك على أنه جيوز لل

 من قتو  يف اإلمام اضطر هللا من املالكية: "ولو عبد بن يوسف عمر دعت احلاجة إىل ذلك  قال أبو
وهو ما  (4)الصدقات" أموال من يعطى أن جاز شوكته وختشى نفعه يرجى كافراً   يتألف أن األوقات

                                                           
 .10/87م(، 1993-هـ1414املعرفة،  ، د.ط، )بريوت: داراملبسوطسهل،  أيب بن أمحد بن انظر: السرخسي، حممد( 1)
 .60: سورة التوبة، اآلية (2)
 ،2ط سالمة، حممد بن سامي: حتقيق ،العظيم آنالقر  تفسري الدمشقي، البصري القرشي كثري  بن عمر بن إمساعيل كثري،  ابن (3)

قي، الدمش البصري القرشي كثري  بن عمر بن كثري، إمساعيل  أو ابن .167 /4 م(،1999-هـ1420 والتوزيع، للنشر طيبة )دار
 .147 -146 /4ه(، 1419 العلمية، الكتب ، )بريوت: دار1الدين، ط مشس حسني حممد: حتقيقالعظيم،  القرآن تفسري

 حممد: ، ختقيقدينةامل أهل فقه يف الكايفالنمري،  عاصم بن الرب عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسف عمر لقرطيب، أبوا (4)
 .1/326م(، 1980-هـ1400الرايض،  احلديثة، الرايض ، )الرايض: مكتبة2املوريتاين، ط ماديك ولد أحيد حممد
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وأما عند احلنابلة فسهم املؤلفة  (2)من الشافعية،املاوردي و والنووي  (1)فية،من احلن الكاساينذهب إليه 
م ما يصرف فيه ومن أه -صلى هللا عليه وسلم-قلوهبم ابق مل ينسخ بفعل الصحابة بعد رسول هللا 

 كما ذهب وابن  (3)من شر عدوهم وهو أشهر الروايتني عن اإلمام أمحد املسلمنيذلك السهم أتمني 
   (4)ن تيمية إىل جواز دفعه للكافر اتقاء شره.واب امةقد

الذي  التحالف، عقد التحالف دون وجود حاجة أو ضرورةمن احلاالت اليت تدل على بطالن و 
مباشرة نشاط  احلق يف للعقد، ويكون هلذه األخرية وفقًا الد ولمع غريها من  اإلسالميَّةة الد ولتربمها 

عة تنظيم اتفاقات على تبادل سلع أو مواد حمرمة يف الشريمثل  أو خمالفات شرعيةينطوي على خماطر 
 حماربة دولة دول غري إسالمية يفبني و  اإلسالميَّةة الد ولمع بني جي اً حتالفكون هناك يأن أو ، اإلسالميَّة

ة لد ولايف اجملاالت االقتصادية والتجارية، هذه احلالة ومثيالهتا حيرم على  اإلسالميَّةحليفة للدولة 
 بال خالف. الدخول فيها اإلسالميَّة

من حيث اهلدف والغاية، كما جيب أن تكون أحكامه  اً مشروع التحالفإذًا البد أن يكون موضوع 
 ، هذا يف احلاالت الطبيعية وأما عند الضرورة، فتقدراإلسالميَّةمشروعة أيضا وفقًا ألحكام الشريعة 

 بقدرها. 

                                                           
العلمية،  الكتب ، )دار2طالشرائع،  ترتيب يف الصنائع بدائعأمحد،  بن مسعود بن بكر أبو الدين، انظر: الكاساين، عالء (1)

 .2/45م(، 1986-ه1406
. واملاوردي، 6/197(، دار الفكر، د.ط، )بريوت: املهذب شرح اجملموعشرف،  بن حيىي الدين حميي زكراي انظر: النووي، أبو (2)

 خمتصر شرح وهو يالشافع اإلمام مذهب فقه يف الكبري اوياحلالبغدادي،  البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو
. 8/523م(، 1999-هـ1419العلمية،  الكتب ، )بريوت: دار1املوجود، ط عبد أمحد وعادل معوض حممد علي حتقيق:املزين، 

 .196احلديث، ص القاهرة: دارالسلطانية،  األحكامو
م(، 1993-ه1413، دار العبيكان، )1طالزركشي،  شرحلي، احلنب هللا عبد بن حممد الدين انظر: الزركشي، مشس (3)

2/447. 
-هـ1388، قاهرةمكتبة ال، د.ط، )القاهرة: املغيناحلنبلي،  الدمشقي أمحد بن هللا عبد الدين موفق حممد قدامة، أبو انظر: ابن (4)

 الشرعية، ياسةالسهللا،  عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تيمية، تقي . ابن2/497م(، 1968
 .45ه(ـ، ص1418، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، )السعودية: 1ط
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 ميَّة ضد دولة إسالميَّة: حتالف الد ولة اإلسالالثايناملطلب 

 اإلسالميَّةة لد ولا، يتساءل الناس عن مشروعية دخول الد ولبني  التَّحالفات القائم و الد ويليف ظل الوضع 
 حتاج األمر إىل عرض ما قاله الفقهاء يفاإلجابة على السؤال فل يف حتالف ضد دولة إسالمية أخرى،

ى ل اإلميان، فاملسألة هبذه الصورة مل يقف الباحث عليف حكم حتالف املسلم مع غري املسلم ضد أه
خالف بني العلماء يف حرمة التحالف مع الكفار ضد املسلمني وقد استدل العلماء على ذلك بعدة 

ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ أدلة منها قوله تعاىل: 

 أن مجيعاً  نياملؤمن هنى ذكره تعاىل هللا "أبن  اآليةقال الطربي يف تفسري (1).چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ
 نصرياً  ختذهما من أنه وأخرب ورسوله، ابهلل اإلميان أهل على وحلفاء أنصاراً  والنصارى اليهود يتخذوا
 وأن واملؤمنني، سولهر  وعلى هللا على التحزب يف منهم فإنه واملؤمنني، ورسوله هللا دون من وولياً  وحليفاً 

 رهل اإلميان، وأن من يتحالف مع كاففريى هذا الفريق حرمة التحالف على أ (2)بريئان"، منه لهورسو  هللا
ضد هؤالء فإنه موايل هلم وأن ذلك خيرجه من امللة، وهذا كما يقول ابن حزم أمر جممع عليه ال خيتلف 

صحابة قد حاربوا مانعي ال كانت  وابن تيمية قال: فإذا   (4)وقال به املاوردي، (3)فيه اثنان من املسلمني،
الزكاة مع كوهنم يصومون ويصلون، فكفر من أعان الكفار على أهل اإلميان من ابب أوىل، فهؤالء 

وذكر الشيخ ابن ابز   (5)حماربون هلل ورسوله أتوا إىل بالد اإلسالم للقضاء على اإلسالم واملسلمني،

                                                           
 .51:سورة املائدة ، اآلية (1)
القرآن(،  آي أتويل نع البيان )جامع الطربي ، تفسريجعفر أبو اآلملي، غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن الطربي، حممد (2)

 /8م(، 2001-هـ1422واإلعالن،  والتوزيع والنشر للطباعة هجر ، )دار1الرتكي، ط احملسن عبد بن هللا عبد الدكتور: يقحتق
507. 

ط، )القاهرة: .د والنحل، واألهواء امللل يف الفصلالقرطيب،  األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد الظاهري، أبو (3)
 . 12/33الفكر(،  ، د.ط، )بريوت: دارابآلاثر حمللىويف ا  .3/136اخلاجني(،  مكتبة

 معوض حممد ليع حتقيق: الشيخ الكبري، احلاويالبغدادي،  البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن املاوردي، أبو (4)
 .14/289م(، 1999-ه1419العلمية،  الكتب ، )بريوت: دار1املوجود، ط عبد أمحد عادل والشيخ

 ، )عمان: املكتب5األلباين، ط الدين انصر احلليم، اإلميان، حتقيق: حممد عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن (5)
 ة: جممعالنبوي قاسم، د.ط، )املدينة بن حممد بن الرمحن ، حتقيق: عبدالفتاوى جمموع. و18م(، 1996-هـ1416اإلسالمي، 

 . 28/531 م(،1995-هـ1416الشريف،  املصحف لطباعة فهد امللك
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 وعن أبي عليهم وساعدهم املسلمني على الكفار ظاهر من أن أمجعوا على اإلسالم علماء كذلك أن
  (1)مثلهم. كافر  فهو املساعدة، من

مل تكن هذه الصورة حمل خالف بني العلماء، وهي صورة خمتلفة عن الصورة اليت نعيشها اليوم 
ة لد ولايف ظل األنظمة الديكتاتورية اليت تذبح أبناءها وتستحيي نساءها، إن املقصود من حتالف 

ة غري إسالمية ضد دولة إسالمية أخرى هو إزالة النظام الفاشي املتسلط على رقاب مع دول اإلسالميَّة
 أهل اإلميان يف ذلك البلد املسلم. 

 أهنا دولة الضعفاء، فقد كان رسول هللا صلى هللا عليه سلم اإلسالميَّةة الد ولفإن من خصائص 
لومني بغض يقة وقفت إىل جانب املظيقف إىل حانب الضعفاء، ومن يراجع وثيقة املدينة، جيد أبن الوث

 ظامل دون تابالك هذا حيول ال النظر عن انتماءاهتم الدينية ومن ضمن املواد اليت تؤيد ذلك قوله: "إن ه
 الضَّع يف   أي  خ ذ   ال   أمَّة ق د  س ت   ال   قال: )إ نَّه   هأن -صلى هللا عليه وسلم-آمث"، وقد روي عن النيب  أو

(، ر  غ يـ   ح قَّه   ف يه ا يستدل ابحلديث على أن دولة اإلسالم ال تفرق يف مناصرهتا احلق أينما كان،   (2)م تـ ع ت ع 
 اَّللَّ ، ر س ول   اي   :م ظ ل وًما، ق ال وا أ و   ظ ال ًما أ خ اك   : )ان ص ر  -صلى هللا عليه وسلم-على ذلك قوله  لَّ كما د

ا ي ه (، فـ و ق   أت  خ ذ  : ق ال   ظ ال ًما؟ نـ ن ص ر ه   ف ك ي ف   م ظ ل وًما، نـ ن ص ر ه   ه ذ  قال ابن بطال يف شرح احلديث  (3)ي د 
 أمره للذي أخ نياملتقاتل الرجلني كال  أبنه ليس القصد من احلديث استباحة دم املعتدي على أخيه  ألن

                                                           
 .1/269، ابز بن العزيز عبد العالمة فتاوى جمموعهللا،  عبد بن العزيز ابز، عبد ابن (1)
، الزخار البحر مابس املنشور البزار مسندالعتكي،  هللا عبيد بن خالد بن اخلالق عبد بن عمرو بن أمحد بكر البزار، أبو (2)

ن د  2009واحلكم، العلوم املنورة: مكتبة ة، )املدين1هللا وآخرون، ط زين الرمحن حتقيق: حمفوظ  اَّللَّ   ر ض ي   احل  ص ي ب   ب ن   بـ ر يدة م(، م س 
حتقيق:  ،الكبري املعجمالشامي،  اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن . والطرباين، سليمان4464، حديث رقم: 10/334ع ن ه ، 
. احلديث صححه 20/313،  745، ابب امليم، احلديث رقم: تيمية( ابن مكتبة ، )القاهرة،2السلفي، ط اجمليد عبد بن محدي

وزايداته،  الصغري عاجلام صحيحاألشقودري،  آدم، بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين، انصر حممد الرمحن عبد األلبان. األلباين، أبو
 .1/476اإلسالمي(،  ط، )املكتب.د
 ظ امل    لناصر، ك ت ابا انصر بن زهري ، حتقيق: حممدالبخاري صحيح، اجلعفي عبدهللا أبو إمساعيل بن أخرجه البخاري، حممد (3)

 امل
ب   ، اب   .2444، احلديث رقم: 3/128هـ(، 1422النجاة،  طوق ، )دار1م ظ ل وًما، ط أ و   ظ ال ًما أ خ اك   أ ع ن  : و الغ ص ب 
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 عن الظامل له، وذلك أبن تكف الزم منهما واحد كل  نصرهوأن ابلنصرة،  -صلى هللا عليه وسلم- النىب
  (1)دمه. إراقة دون نصره أراد دمه، وإمنا استباحة بقتله، وال -صلى هللا عليه وسلم-الظلم، ومل أيمر 

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ    ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ وقد سبق قوله تعاىل: 

 اَّللَّ  أمر (2).چۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ
، أمر إىل تفيء حىت الباغية، الفئة بقتال اآلية ذهه يف وجل عز  ألن قتاهلا  ألحد يكن مل فاءت فإن اَّللَّ
 على جيب (3)وجوب،لل األمر فهذا تفيء، أن إىل ابلبغي االمتناع مدة يف قتاهلا يف أذن إمنا وجل عز اَّللَّ 

 .ةاإلسالميَّ  الشريعة روح مع يتوافق ما وهذا عدوان أي ضد أخواهتا تناصر أن اإلسالميَّة الد ول

ملسلمتني تني االد ولأن تسعى يف اإلصالح بني  اإلسالميَّة الد ولفإذا تقرر ذلك، كان على 
املتقاتلتني مثلها احلرب العراقية الكويتية، أو أن تسعى يف اإلصالح بني حكومة وبني شعب مضطهد 

خواننا ي اليوم  فالنظام هناك يسوم إالظلم واالضطهاد، مثل ذلك احلال السور  عومتارس عليه مجيع أنوا 
ول له ب هناك ال حيتَّم أوالدهم ورمَّل نساءهم، والشع سوؤ العذاب يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم،

 مئتني 220,000 على يزيد ما الشعب من قتل ما بعد اليوم سورية يف الفاشي وال قوة  فالنظام
 واخلارج الداخل يف مشرد مليون 12 نم وأكثر جريح، 800,000من وأكثر قتيل، ألف وعشرين

 إىل قياأفري ومشال تركيا لبنان، األردن، العراق، مصر، يف فقط مسجل الجئ مليون 3.8 من وأكثر
 يزيد ما يعيش العامل، يف نزوحاً  بلد أكرب إىل سورية حولت األرقام تلك ،2015 مارس شهر منتصف

 العيش مقومات على حيصلون ال منهم %55الفقر،  خط حتت سورية داخل السوريني من %75 على

                                                           
إبراهيم،  بن ايسر ممتي أبو: حتقيقال، بط البن البخارى صحيح شرحامللك،  عبد بن خلف بن علي احلسن بطال، أبو ابن (1)

 حسني بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حممود حممد . والعيىن، أبو8/306م(، 2003-هـ1423الرشد،  ، )الرايض: مكتبة2ط
 .12/290العريب(،  الرتاث إحياء ط، )بريوت: دار.دالبخاري،  صحيح شرح القاري عمدةالدين،  بدر احلنفى الغيتاىب

 .9 :جرات ، اآليةسورة احل (2)
 ، )السعودية: دار1الفرَّان، ط مصطفى بن أمحد: ودراسة وحتقيق مجعالشافعي،  اإلمام تفسري إدريس،  بن الشافعي، حممد (3)

 .3/1272م(، 2006-ه1427التدمرية، 
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واألرقام   (1)التغذية املناسبة. على حيصلون ال النزاع مناطق داخل يعيش %20غذاء، و وال هناك ماء ال
 احلقيقية تفوق ذلك بكثري.

اإلمنائي  ةاملتحد األمم وحسب اخلطة اإلمنائية لتلبية حاجات هؤالء يقول املسؤول عن برانمج
بليون لتلبية حاجة الالجئني السورين يف  5.5، 2015بليون دوالر لسنة  8.4أكثر  أبهنم حباجة إىل

 يف خنتلف فمازلنا حنن وأما هؤالء تلك خطة (2)بليون لتلبية حاجة السوريني يف الداخل. 2.9اخلارج، 
تواه  جمموع فقال ابن ابز يف الشعب السوري املسلم، وجتويع قتل إلهناء العدو مع التحالف حرمة فتوى

 من ستطاعي ما بكل املسلمني عن ظلمه وإزالة عدوانه وكف جيب على املسلمني صد ذلك الظامل هأبن
 (3)القوة.

إلسالميَّة ا الد ولوإذا تقرر أن املسلمني عليهم أن يناصروا إخواهنم جبميع الوسائل املتاحة، و 
ملنطقة، مة مبحور الشر يف امن جيرأ على خوض حرابً ضد النظام الفاشي هناك مدعو  فيها اليوم ليس

 إلسالميَّةاعليها أن يناصر إخواهنم ابملال، وإن تعذر منع الظلم عنهم كان ذلك مربراً للتعاون مع القوى 
 الد ولو أ اإلسالميَّةاألخرى أو التحالف معها للقضاء عليه، وإذا تعذر كل ذلك لألسف، جاز للدولة 

إقليمية أو دولية ملناصرة الشعب املقهور الذي مل يعد ميلك التعاون أو التحالف مع قوى  اإلسالميَّة
اء لة أن تقدم الضماانت اليت تكفل تلك القوى بعد انتهاحاحلياة، وهذا وينبغي للقوى املت مقومات

 مهامها وأن تضمن عود األمر إىل الشعب السوري  ليقرر مصريه بنفسه.

                                                           
  ( 25/04/2015على الرابط التايل: )اتريخ االطالع  2016-2015اإلمنائي  املتحدة األمم انظر: خطة برانمج (1)

http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/SyriaResponse/Kuwait%20III/Over
nse%20Plans%20for%20Syria%20Crisis.pdfview%20of%202015%20Respo 

  ( 25/04/2015اإلمنائي على الرابط التايل: )اتريخ االطالع  املتحدة األمم انظر: ما نشره موقع برانمج (2)
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/our-projects-and-
initiatives/Responding_to_crisis_Syria.html 

 وطبعه، حممد مجعه ىعل أشرفهللا،  رمحه ابز بن العزيز عبد العالمة فتاوى جمموعهللا،  عبد بن العزيز ابز، عبد بن انظر: (3)
 . 6/119الشويعر،ط،  سعد بن
 

http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/SyriaResponse/Kuwait%20III/Overview%20of%202015%20Response%20Plans%20for%20Syria%20Crisis.pdf
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/SyriaResponse/Kuwait%20III/Overview%20of%202015%20Response%20Plans%20for%20Syria%20Crisis.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/our-projects-and-initiatives/Responding_to_crisis_Syria.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/our-projects-and-initiatives/Responding_to_crisis_Syria.html
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رى،  ضد دولة إسالمية أخ اإلسالميَّةة غري الد ول مع مَّةة اإلسألالد ولوقد طرح الباحث سؤال حتالف 
 ما يلي:اإلجابة ك كانت  مع حلف الناتو ضد نظام القذايف يف ليبيا، ف اإلسالميَّة الد ولكمشاركة 

يرى معظم املشاركني عدم مشرعية هذا النوع من التحالف، وأن ذلك يتعارض مع الشريعة 
أي أكثر من نصف املشاركني  %54.6بة جند أبن من هذه النس %71.2، وذلك بنسة اإلسالميَّة

، كما بلغت نسبة املشاركني من محلة الشرعيَّةيف اإلجابة على هذا السؤال من ذوي التخصصات 
 .%64.4الشهادات اجلامعية من جمموع هذه الفئة 

 %2.0فقط من املشاركني هم من يؤيدون مثل هذا التحالف،  %8.3ويف املقابل جند نسبة 
من املشاركني الذي حيملون مؤهالت شرعية  %98، وهذا يعين أن الشرعيَّةذوي التخصصات  منهم من

لمصلحة اليت تكن يف حمابة الظلم والطغيان وأن ذلك ال يتعارض مع مبادئ هنا ل مل يبدوا إدراكهم
رين ضد فمجاع العلماء يف حرمة مواالة الكان مثل هذا التحالف ال يتعارض مع إ، وأاإلسالميَّةالشريعة 

أهل اإلسالم  فالتحالف الذي يسعى إىل رفع الظلم عن أهلها يف سوراي حتالف مشروع وفق الشروط 
 .يَّةالشرعاليت متت اإلشارة إليها، وهذه النسبة تعد األكرب يف مشاركات ذوي التخصصات 

اركني،  من جمموع املشاركني أكثر من مخس املش %20.5وأما الفريق الثالث احملايد بلغت نسبته 
من محلة الشهادات  %17.6، من جمموع هؤالء الشرعيَّةمنهم من ذوي التخصصات  %10.2 كانت  

 اجلامعية.
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 الصورة األوىل:
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 الصورة الثانية: 
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 اإلسالميَّة الد ول حتالفاتواقع : املبحث الثاين

 جيول التارخييةفلسفة د كانت  هتا، وإذا  واالنتماء إليها هي أهم ركيزة تساهم يف وحد اإلسالميَّة مَّةإن األ 
ىل قوميات العامل ينقسم إاليوم، وهي فلسفة مفادها أن  هي اليت سامهت نظرية على الوحدة األوروبية

كان يكرر يف   ابعد م، السياسيَّةوليس إىل أيديولوجيات، وأن اجلغرافيا أهم يف التاريخ من كل النظم 
و مجهورية أو أ كانت    ا تتابع عليه نظم سياسية خمتلفة ملكيةمجيع خطاابته أن الشعب الواحد مهم

أقوى من  ظرهيف ن   ألن االنتماء القوميأمام مجيع تلك اآليديلوجيات رأمسالية أو شيوعية فإنه يصمد
ولوجيات أقوى من مجبع األيدي اإلسالميَّةفإن العقيدة  وحنن واألمر كذلك االنتماء إىل األيديولوجيات 

النتماء إىل القومية نفسها، وإن أورواب اليت مزقتها احلروب والصراعات والنزاعات القومية وأقوى من ا
إن ما و ، لفلسفيةا توحد على أساس تلك النظرية مل متنعهم ذلك من واأليديولوجية السياسيَّةواإلقليمية و 

قيدة أقوى من الع أمَّةيات، فال حيدها حدود وال قوم أمَّةأكثر مما يفرقها، فنحن  اإلسالميَّة مَّةجيمع األ
 (1)أخرى، فربنا ونبينا وكتابنا واحد وما جيمعنا أكثر مما يفرقنا. أمَّةأية 

 على يتال عام ةخيار للتوحد إال انطالقًا من املبادئ ال هااليوم ليس أمام اإلسالميَّة مَّةوإن األ
ظران سفة سليمة إىل حد ما إذا نفل دجيولنراها اليوم، فلسفة  ل الذيعلى الشك الد ولأساسها قامت 

منها، فإننا جند أبن االنتماء القومي متقدم على االنتماء  ولوجيات واإلسالم ليس واحداً إىل كل اآليدي
 اتنتماءاالكل و  ذلك جند أبن اإلسالم يتقدم على القوميات وفوق كلكفكر،   إىل الفكر املاركسي

ذهب دونه  اإلسالم ابق لو، بينما يزول معه أصحاهباتنقرض وتزول و القوميات   فكانت  ة أايً  الفكري
 أتباعه، وهكذا.

لذي تعيشه حسب الواقع ا القومية والوطنية واحمللية من خالل ميكن تتحقق اإلسالميَّةن الوحدة إ
الوحدة جمرد متنيات  من شتاهتا، بينما تصبح مَّةبكوهنا الدائرة األضيق اليت ميكن أن تلتقي فيها األ، اليوم

                                                           
القاهرة: دار الشروق، )، 1، طالصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم( انظر: القرضاوي، يوسف، 1)

 وما بعده. 93، ص(م2001-ه1421
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  معاداة والقومية اليت يقصد هبا هنا ليس تلك القوميات املبنية علىن ال يؤمن من اإلسالميني ابلقومية، مل
  (1)القوميات الوطنية الربيئة من هذه األدران.هنا ، وإمنا املقصود منها كل ما هو ديين

كلمتها تكمن و هدفها يف توحيد صفوفها  مَّةفإن اآللية اليت ممكن من خالهلا أن حتقق األ  وعليه
نتماءات أخرى ها اتسبق مَّةرغم املسافات الشاسعة اليت تفرقها، فاالنتماء إىل األ اإلسالميَّة الد وليف 

رب إىل التحقق أقاليوم  اإلسالميَّة الد ولة أو القومية أو احمللية  ألن توحيد رؤى الد ولمنها االنتماء إىل 
 يقول الباحث أبن االنتماء القومي أوىل من االنتماء عي إىل توحيد رؤى أفراد املسلمني، المن الس

 مَّةالديين وإمنا يرى أبن االنتماء القومي يعد أقرب االنتماءات اليت ميكن من خالهلا حتقيق وحدة األ
 إبذن هللا.

ڇ   چ وذلك يف قوله تعاىل: أول من يدعو قومه يدعوأبن  هرسولالباري سبحانه  وقد أمر

 بدعوة أمره مث آخر، إهلا هللا مع دعا إن فتوعده ابلرسول بدأ تعاىل ألنه ذلك (2).چڇ  ڇ 
 فيه ألحد يكن مل ،اثنياً  فاألقرب ابألقرب مث ،أوالً  نفسه على تشدد إذا ألنه وذلك فاألقرب، األقرب

إن البدئ ابلنواة األصغر يؤدي ، و فاألقربون أوىل ابملعروف (3)أجنع، وكالمه أنفع قوله وكان البتة طعن
ملقومات األساسية احقاً املبنية على األسس القومية متلك  اإلسالميَّةىل الوصول إىل ما هو أكرب، فدولنا إ
 .يف ما سيأيتحتدث الباحث عن بعض تلك املقومات ، وقد مَّةاألوحدة ل

تلك دعوة و  ،اإلسالميَّة الد ولالعالقة بني ضرورة تقوية ب كل مسلم غيور على دينه يؤمنإن  
وحدهتا  مَّةأللد كري اجلاد الذي من شأنه أن يعيم، ونبذ الفرقة متهيداً إىل التفىل التكاتف والتالحإ الد ول

لم الذي يعد السبيل األمثل لتحقيق ذلك احل اإلسالميَّة الد ولبني  التَّحالفاتاملنشودة، وإن موضوع 
 ضعفاً وهواانً. الوال تزيدان إ ةمَّ من جسد األ لكبسبب ما نعانيه من الفرقة اليت أتابت يراودان اليوم  

                                                           
-ه1424، )املنصورة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، 1، طالفكر اإلسالمي وقضااين الفكرية املعاصرةالريسوين، أمحد،  ( انظر:1)

 .145-144م(، ص2013
 .214سورة الشعراء، اآلية رقم:  ( 2)
العريب،  الرتاث إحياء ، )بريوت: دار3، طالغيب مفاتيحالتيمي،  احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد هللا عبد الرازي، أبو (3)

 .24/536هـ(، 1420
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اهلوة وردم  لد ولاميكن أن تلعب دوراً حمورايً يف توحيد  الد ولبني تلك  التَّحالفاتفالباحث يرى أبن 
الغربية اليت  د ولالأكثر مما يفرقها، فنحن منلك من املقاومات ما ال متلكها  مَّةاليت بينها  فما جيمع األ

وبية رغم اختالفاهتا األور  الد ولرتكة، فقد احتدت عالقة أساسها املصلحة املش جتاوزت كل اخلالفات لتبين
 التالية: مورلتحقق أهدافها املشرتكة وميكن تلخيص مقومات تلك العالقة يف األ

  .التاريخ املشرتك .1
  .الوحدة اجلغرافية .2
 املشرتك.املصري  .3

ر مل مينع ا، وهذا التاريخ املريلقد عانت الشعوب األوربية الكثري من ويالت احلروب بني دوهل
فقد  فه توظيفاً إجيابياً كان هو أساس الوحدة بني شعوهبا،من االحتاد، فاستطاعت أن توظ الد ولتلك 

أدركت الشعوب األوروبية أبن تلك احلروب اليت مزقت دوهلم جناية ال ينبغي أن تتحمل األجيال القادمة 
 مواجهة القوى يف لوا الوحدة اليت متنح دوهلا القوةجتمعهم ليشك آاثرها السلبية، فانطقوا من األصول اليت

رتك كما أدركوا أبن مصريهم املشالعاملية األخرى، فنظروا إىل وحدة األرض فجعلوها أساسًا لوحدهتم،  
ينبغي أن يكون أساساً يتفقون عليها لبناء وحدهتم، فكان األمر كذلك فتم إقرار الوحدة األوروبية وإقرار 

 (1)م.1991 سنة ديسمرب فها يف املعاهدة األوربية يفأهدا

 والبد من اإلشارة إىل أهم األهداف اليت وردت يف املعاهدة وذلك يف النقاط التالية:

 واالجتماعي.تعزيز التقدم االقتصادي  .1
وذلك بتحويل أورواب إىل منطقة واحدة ال تعرف احلدود، فأزالوا احلدود االصطناعية اليت سامهت 

أورواب متتلك وا االحتاد االقتصادي، فاألوروبية يف السابق، فأنشأ مَّةوء احلروب اليت مزقت األيف نش
 بفضل ذلك قوة اقتصادية ال يستهان هبا.

 ية.الد ولتعزيز اهلوية األوروبية على الساحة  .2

                                                           
 (15/05/2015ط التايل: )اتريخ االطالع األورويب، املادة األوىل والثانية على الراب االحتاد انظر: معاهدة( 1)

making/treaties/index_en.htm-law/decision-http://europa.eu/eu 
 

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_en.htm
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خرى، ويسعى ة األيالد ولوهذا مما سيساهم يف تعزيز القدرات الدفاعية على املصاحل املشرتكة أمام القوى 
 االحتاد إىل تشكيل القوى الدفاعية اليت ستدافع عن مصاحلها يف العامل.

 إقرار الدميوقراطية واحرتام اهلوية الوطنية لكل بلد عضو يف االحتاد. .3
 املشاركة يف جمال العدالة، الشؤون الداخلية. الد ولالتعاون بني  إقامةضرورة  .4

لى أساسها قام االحتاد األورويب ال يعادل تلك ميكن املالحظة من خالل املقومات اليت ع
ن حيث دية سواء ما، فقد أنشأ االحتاد األورويب على أسس ماإلسالميَّة مَّةاملقومات اليت متلكها األ

 ية:ميكن اإلشارة إىل بعضها يف النقاط التالاألساس أم اهلدف  فأما حنن فوحدتنا متلك من املقومات 

 املرجعية: وحدة .1
رجعية م كانت  أمس   مَّةاليوم ال ختتلف عن مرجعتها ابألمس القريب، فما وحدت األ مَّةمرجعية األ

قد قال تعاىل: اليوم  و  مَّةأساسها اإلميان ابهلل سبحانه، هي املرجعية اليت ميكن أن تتالقى عليها األ
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ

إهنا األخوة اإلميانية  (1).چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ      ڑڈ  ژ      ژ  ڑ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
ة اليت دعاان هللا سبحانه إليها، أخوة تنبثق من اإلميان ابهلل تعاىل أساسها االعتصام حببل هللا، فهي الركيز 

ارات اليت باليت تقوم عليها تلك األخوة دون غريها من االعتبارات، وهنا قد بني الباري أبن كل االعت
 من علجي ساسها االعتصام حببل هللا املتني، فاإلسالمقد جيتمع الناس عليها مآهلا إىل زوال إال ما كان أ

عليها إىل  واوحرص الوحدة واحدة، فمنذ جتمع املسلمون يف املدينة ك وَّنوا هذه سياسية وحدة املسلمني
 بضياعها. مَّةأن ضاعت األ

 البغية إىل به يتوصل ذيال السبب هو واحلبل هللا حببل عين "التمسكهللا تعاىل ي لواالعتصام حبب
 يتوصل به لذيا السبب هو هللا حبل وقيل اخلوف زوال إىل به يتوصل سبب ألنه حبالً  اإلميان ومسي

 إليه، يوصل سبب نهأل هللا بدين متسكوا معناه: عباس ابن فقال اآلية معىن يف اختلفوا هذا فعلى إليه
ال فرق يف املعنيني فكالمها يدل على أن  (2).إليه" يوصل سبب أيضاً  ألنه القرآن هو هللا حبل وقيل

                                                           
 .103( سورة آل عمران، اآلية: 1)
 ، حتقيق: حممدلالتنزي معاين يف التأويل لباباحلسن،  أبو الشيحي عمر نب إبراهيم بن حممد بن علي الدين اخلازن، عالء (2)

 ـ1/277ه(، 1415العلمية،  الكتب ، )بريوت: دار1شاهني، ط علي
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املرجعية ينبغي أن تتمثل يف التمسك بدين هللا وما الدين إال ما أنزله هللا سبحانه وتعاىل وهو القرآن 
 الكرمي.

 الرسالة: وحدة .2
الة اليت أتى هي الرساألخرى، لتؤديها إىل األمم  مَّةدة الرسالة، الرسالة اليت حتملها هذه األحقصد بو ي

صلى هللا -سالته ر إىل اإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل  لذا امتازت الدعوة  -صلى هللا عليه وسلم-هبا النيب 
وقد  هبا قوم دون آخرين، فالناس كلهم مدعون إىل اإلميان هبا، مل خيصرسالة عاملية بكوهنا  -عليه وسلم

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ڤ چ قال تعاىل: 

 إنصاف فيها كلمة  إىل أي هلموا (1).چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ڍچ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
ملا  و  (2)،شيئاً  به نشرك وال هللا إال نعبد أال وهي صاحبه، على ألحد فيه ميل وال لبعض، بعضنا من

محل تلك الرسالة بعد رسول هللا صلى الل عليه وسلم، لزم أن تكون هي املسؤولة عن  مَّةاأل كانت  
 تلك الرسالة مصدر وحدهتا.

 املصري: وحدة .3

ا إايها رسول لهعن الرسالة اليت مح     ليسألناإىل هللا وتعاىل متثل يف عودتناواحد،  مَّةإن مصري هذه األ
صلى هللا - تزامنا مبا جاء به رسول هللاعلى مدى ال ةام، فاحلساب يوم القي-صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ے    ےھ  ھ  ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھچ  ، قال تعاىل:-عليه وسلم

ليحكم بينكم فيما  كم إىل هللا أيها الناس أي مرد  (3).چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                 ۇ  ۇ  
  ةاموم القيالبد أن يفصل هللا بني خلقه يبتالء كان ن احلق إبذنه، وملا كان هذا حمض افيه ماختلفتم 

 دون من أرابابً  بعضل بعضهم والختاذ لبعض، بعضهم الناس ولعبد البشر، حياة يف العدالة النتفت وإال
 (4)عظيم. وفساد شر هللا وهو

                                                           
 .64، اآلية: آل عمران( سورة 1)
العريب،  رتاثال إحياء ، )بريوت: دار3، طالغيب مفاتيحالتيمي،  احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد هللا عبد الرازي، أبو (2)

 .8/251هـ(، 1420
 .48، اآلية: املائدة( سورة 3)
 .903 /2 هـ(،1412 الشروق، دار: )بريوت ،17ط ،القرآن ظالل يف الشاريب، حسني إبراهيم قطب سيد انظر: (4)



200 
 

 اهلدف: وحدة .4
ن وتعاىل مل ا، فكلنا نؤمن أبن هللا سبحالقيامةيف نيل رضا هللا سبحانه يوم  مَّةتمثل هدف هذه األي

خيلقنا للخلود يف هذه الدنيا، وأن مردان إىل هللا مجيعاً، وقد خلقنا هللا ألداء رسالته وجعل ذلك حمض 
  ی  جئ  حئ           مئ  ىئ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یچ  ابتالء، فمن آمن واتقى فأجره على هللا، قال تعاىل:

 (1).چيئ  جب  حب   خب  

ا بني، وقد عليها، والفرق بينها وبني غريه مَّةأن جتتمع األتلك هي بعض املقومات اليت ميكن 
متيزت تلك املقومات بكون مكوانت معنيوية، فمن حيث املصدر واملنتهى، وأن املقومات األخرى اليت 
جتتمع عليها األمم األخرى مقومات مادية، تزول بزوال أصحاهبا  ألن مصاحل الناس تتفاوت من زمن 

ومات اليوم يف توحدها وإن مق اإلسالميَّة الد ولأن يوقن اجلميع أبن مصلحة إىل آخر وهكذا ينبغي 
 ذلك كفلها لنا الشارع احلكيم سبحانه وتعاىل.

ضتها، وهذه وهن مَّةهو الضمان الوحيد لتوحيد األ اإلسالميَّة الد ولإن أي حتالف حقيقي بني 
دي ضعفها إىل ضعف ؤ ضعيفة وابلتايل ي والً ممزقة، فإهنا تبقى د الد ولحقيقة اثبتة، وطاملا بقيت هذه 

ليست كغريها متلك مقومات الوحدة لكنها تعزف عن تلك املقومات  اإلسالميَّة مَّةها، إن األأبمجع مَّةاأل
 إبذن هللا. مَّةومتيل إىل اخلالفات، فينبغي أن تطرح تلك اخلالفات جانباً  لتحقق وحدها وهنمة األ

 يرى  ،مَّةاأل تعد احلل األمثل يف توحيد التَّحالفاتشاركني أبن وحسب االستبيان يرى معظم امل
لك يرى ، ويف مقابل ذتعد صورة من صور تلك الوحدة التَّحالفاتأبن  من جمموع املشاركني 78.7%
، ولعل هذه الفئة ترى آلية آخرى ميكن من خالهلا أن التَّحالفاتمن املشاركني عدم جدوى  7.5%

من املشاركني  %13.4 مل تول نسبةقق بعدها احللم الذي يرادان مجيعاً، بينما   لتتحمَّةتتوحد األ
 .ةمَّ عل  تلك الفئة ال تفكر أصالً يف أمهية اجياد حل لتمزق هذه األولللموضوع اهتماماً 

  

                                                           
 .281، اآلية: البقرة( سورة 1)
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 صورة بيانية: 

 
ته على ر يف عصران احلايل، ومدى قد اإلسالميَّة التَّحالفاتيعرض الباحث منوذجاً من مناذج  هنا

ميكن حبيث   ةاإلسالميَّ  الد ولعلى مل  مشل القائمة  التَّحالفاتتوحيد الكلمة، متسائاًل عن قدرة تلك 
يف هذا الصدد  ،مَّةحتقيق اهلدف وتوحد كلمة األ عسى أنإجياد بدائل هلا القول أبننا لسنا حباجة إىل 

 عرضف، (OICنظمة التعاون اإلسالمي )م وهي وتفرداً  مشوالً  يةالد ول التنظيمات أكثراختار الباحث 
  لي:وذلك يف مطلبني كما ي ها، والعوائق اليت حتول بينها وبني حتقيقهاأهدافو  املنظمةنشأة 

 واألهداف النشأة اإلسالمي التعاون منظمة: املطلب األول

 نشأة املنظمةأوال : 

اململكة املغربية  يف اإلسالميَّة الد ولة قرار املؤمتر الذي مجع ملوك وقادمنظمة التعاون اإلسالمي ب أنشئت
،  وذلك كرد فعل املسلمني بعد 1969 سبتمرب 25 هجرية املوافق 1398 رجب 12 يف يوم الرابط

 وتضم تحدة،امل األمم بعد عاملية منظمة املنظمة اثنية أكرب ، تعدق املسجد األقصىأن قام اليهود حبر 
إسالمي، تعرف املنظمة  أساس على قامت كرب منظمة دوليةأ وهي (1)عضواً، دولة( 57) ومخسني سبعاً 

                                                           
 .327م(، ص2013)القاهرة: دار الشروق، ، 1، طالعامل اإلسالمي وحتدايت القرن اجلديدأوغلو، أكمل الدين إحسان، ( 1)
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 على يزيد ما قضااي نع ةاملعرب  املسلمني ة، وأهنا ممثلمَّةاليت جتمع كلمة األ اإلسالميَّةنفسها أبن املنظمة 
 .العامل أحناء خمتلف يف مسلم املليار ونصف مليار

األساسي  دفهاهيف أحناء العامل، وأن فاملنظمة تصف نفسها أبهنا الناطق الرمسي جلميع املسلمني 
عربية يقع مقر املؤسسة يف جدة ابململكة ال .األعضاء الد ول بني فيما والتعاون التضامن تعزيزيف 

 مدين منيأ ة، واألمني العام احلايل للمنظمة إايدمللمنظ عام ةالسعودية، يقوم أمني عام برائسة األمانة ال
 عام. أمني عاشر

 ملنظمةأهداف ااثنيا : 

أنشأت املنظمة، من ضمن اليت من أجلها  (1)األهدافاألول من ميثاقها الفصل هددت املنظمة يف 
 تلك األهداف ما يلي:

 الد ول ودجه وتنسيق األعضاء، للدول العادلة القضااي ومناصرة املشرتكة، املصاحل ومحاية صون .1
 الد ويل تمعواجمل خاصة اإلسالمي العامل تواجه اليت للتحدايت التصدي بغية وتوحيدها األعضاء

  عام ة
استعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعة لالحتالل من جراء العدوان وذلك  .2

 ية واإلقليمية ذات الصلة الد ول والتعاون مع املنظمات الد ويلاستنادا إىل القانون 
 تكاملال حتقيق أجل من األعضاء الد ول بني اإلسالمي والتجاري االقتصادي التعاون تعزيز .3

  مشرتكة  إسالمية سوق إنشاء إىل يفضي مبا بينها فيما االقتصادي
 الدينية تهاوهوي كرامتها  وصون األعضاء غري الد ول يف املسلمة واجملتمعات اجلماعات حقوق محاية .4

 والثقافية.

                                                           
  .352، صاملرجع السابقأوغلو، أكمل الدين إحسان،  (1)

 (15/05/2015الوقع الرمسي ملنظمة التعاون اإلسالمي: )اتريخ االطالع: 
http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=61&p_ref=27&lan=ar 

http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=61&p_ref=27&lan=ar
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 التحدايتالعوائق و  املطلب الثاين:

م وإىل اآلن 2008عوق سري عمل املنظمة منذ تقرير ميثاقها سنة هناك جمموعة من التحدايت اليت ت
عاماً، فالبد أبن هناك  35ال يستطيع املنظمة حتقيق األهداف اليت أنشأت من أجلها وعمرها يبلغ 

 عوائق متنع املنظمة من حتقيق ذلك  نذكر منها الداخلية:

 العضوية إشكالية -1

 ذلكة ال جيد من يراجع ميثاق املنظم  فاإلسالميَّةضحاً للدولة إن املنظمة منذ نشأهتا مل تقدم تعريفاً وا
ؤشرات فقد اكتفت املنظمة ببعض امل إىل املنظمة،اجلديدة  الد ولانضمام وهنا تنشأ إشكالية  ،واضحاً 

لقيادة ا وهي غري كافية بطبيعة احلال، من تلك املؤشرات اعتماد أبن دولة ما دولة إسالمية مبجرد تتبين
رغم إعالهنا  ولالد  ذلك، وتكمن اإلشكالية يف أن بعض تلك  وإعالن اإلسالميَّةفيها اهلوية  ةالسياسيَّ 

ملؤشرات ة دولة علمانية، إذا فما هي املعاير واالد ول هنل دول إسالمية جتد أبن دساتريها تقر كذلك أبنأب
 ؟!مبفهومها احلايل اإلسالميَّةة الد ولاليت ميكن االعتماد عليها يف معرفة 

 عدم وجود اآلليات -2
ألعضاء، ا الد ولكذلك جند أبن املنظمة وضعت أهدافًا ولكنها ال متلك آليات لفرض قراراهتا على 

غري ملتزمة مبيثاق املنظمة ومع ذلك ال متلك املنظمة  الد ولن معظم إ وهذه مشكلة حقيقية  حيث
ة رادعة ورغم ذلك جتد أبن املنظمة، وهي عقوبة إىل حد ما غري الد ولأكثر من جتميد عضوية تلك 

 ة ابعتبار آخر.الد ولتعيد النظر يف إعادة اعتبار عضوية تلك 
 دم متثيل الشعوب متثيال  حقيقيا  ع -3

ذا الشرط يف االنضمام إليها اإلسالم، وه الد ولمن ضمن الشروط اليت وضعتها املنظمة يف قبول عضوية 
ون األنظمة د الد ولتمدت املنظمة إسالم شعوب تلك غري مرتبط ابألنظمة اليت حتكم الشعوب  فاع

مام إىل املنظمة، مث اعتمدت تلك األنظمة القائمة ممثالً شرعياً إلرادة الشعوب، ضلالن اً اليت حتكمها شرط
 املسلمة الشعوبلك توبذلك أفقدت التمثيل  الدور  املهم الذي ينبغي أن يقوم به يف الدفاع عن مصاحل 

ا ومقدساهتا، وصواًل إىل كرامتها ومصاحلها، مبا فيها مصاحل الشعوب أمام األنظمة من عقيدهت بتداءا
يف   ملظلومنياللدفاع عن حقوق املسلمني  اإلسالميَّةاليت حتمكها، فمن املفرتض أن تسعى املنظمات 
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 كل مكان سواء كان الظلم الذي تتعرض له تلك الشعوب من الداخل أو اخلارج، وما مل تنب املنظمات
 على أساس الدفاع عن مصاحل الشعوب، لن حتقق هدفاً من أهداف وجودها.

، ال األنظمة الميَّةاإلسوينبغي للتحالف اإلسالمي أن يسعى إىل حتقيق املصاحل العليا للشعوب 
اليت حتكمها، وهذا حلم تلك الشعوب، أن جتد من يدافع عنها، وأيخذ هلا حقها إذا ما تقلب األنظمة 

ها  فحال تلك الشعوب يرثى هلا  وهذا بطبيعة احلال يدعو املسلمني إىل أن يفكروا يف املتسلطة علي
 اجياد البدائل اليت ستدافع عن حقوقها بعد ما عجزت تلك املنظمات عن حتقيق أهدافها.

ل الدين إحسان أوغلو أبن مجيع اجلهود أكمالسابق لقد أقر أمني عام منظمة التعاون اإلسالمي 
صالح املنظمة منذ نشأهتا مل تسفر عن أي حتسن حقيقي يف أداء املنظمة، وهذا ما أدى اليت بذلت إل

   (1)ساعي اليت بذلت إلصالحها.إىل فشل مجيع امل

األعضــــــــــاء  لد ولاومن التحدايت اليت تواجه املنظمة واليت هتدد وجودها تزايد نســــــــــبة الفقر يف 
 للجنةالتغلب عليه على املدى املنظور  فحســــــــــــــب وهو حتد كبري ال يرى الباحث أبن مبقدور املنظمة ا

بلغت نســــبة اهلجرة يف بلدان منظمة املؤمتر اإلســــالمي من ســــنة  اإلســــالمي التعاون ملنظمة اإلحصــــائية
ون ملي 15مليون، مقابل  51املنظمة  حصــــائياتحســــب إ 2010نشــــأة املنظمة إىل ســــنة  م1970

ام اليت تشـــهد فشـــل املنظمة يف الوصـــول إىل ، وهذه غري األرق%235م أي نســـبة الزايدة 1970ســـنة 
 دول املنظمةدولة من  26، بلغت نســــــــــــــبة هجرة املمرضـــــــــــــــات من األهداف اليت حددهتا يف امليثاق

 (2).م2000إىل سنة  31,839

فر البيئة يرجع إىل عدم تو  يف الغالبسببها خرى ن البالد األصلية إىل البلدان األواهلجرة م
 الد ولثر فقرًا هي األك الد ولبلدان، فلما نقارن نسبة الفقر العامل، جند أبن املناسبة للعيش يف تلك ال

 منظمة التعاون كاملة يفن البلدان اليت تتمتع بعضوية  مثل الصومال وبنغالديش وغريها م اإلسالميَّة
قرير توفر البيئة التعليمية املناسبة  فحسب تعدم لاإلسالمي  يعود ذلك إىل عدة عوامل أمهها اجلهل 

دوالر أمريكي سنوايً، حيث  690 حول بلد مثل أفغانستان دخل الفرد فيها ال يتجاوز الد ويلالبنك 
                                                           

 .94م(، ص2013، )القاهرة: دار الشروق، 1، طالعامل اإلسالمي وحتدايت القرن اجلديدأوغلو، أكمل الدين إحسان، ( 1)
 (15/05/2015اإلسالمي. )اتريخ االطالع:  التعاون منظمة يف األعضاء البلدان يف الدولية تقرير اهلجرة (2)

http://www.sesrtcic.org/files/article/465.pdf 

http://www.sesrtcic.org/files/article/465.pdf
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يف  %1.9مقابل  %14احمللي  الناتج م بلغ منو2012مازال منو الناتج احمللي يف تدهر دائماً، ففي 
م بلغت 2012 ودولة مثل السودان حيث مازال الناتج احمللي يف تدهر ففي سنة (1)م،2013سنة 

جتد أبن وابملقابل  (2)،%6-بلغت نسبة العجز  2013، بينما يف سنة %10.1-نسبة العجز العام 
 (3)ألف دوالر سنوايً. 86,790يصل دخل الفرد فيها إىل  قطر مثالً 

 زإىل التفكري يف مدى قدرة املنظمة على حتقيق أهدفها يف تعزي دعت الباحثهذه املفارقات 
 مبا بينها يماف االقتصادي التكامل حتقيق أجل من اإلسالميَّة الد ول بني والتجاري دياالقتصا التعاون
 لد ولا، كما أنه ليس مبقدور املنظمة محاية حقوق املسلمني يف مشرتكة إسالمية سوق إنشاء إىل يفضي

األعضاء  لالد و غري األعضاء، كما أنك جتد أبن معظم  الد ولاألعضاء فضالً عن األقليات املسلمة يف 
لديها مشاكل مع دول اجلوار وقد جتد أبن تلك املشاكل تنشأ بني دولتني مسلمتني  ورغم ذلك تعجز 

 ، وفضاًل عن ذلك جتد أبن األنظمة اليت متثل الشعوب يفالد ولفرض إرادهتا على تلك  عناملنظمة 
 ك الشعوب.العون تلعلى شعوهبا، وتقف املنظمة عاجزة يف تقدمي  احلروب تشن  هي اليت املنظمة 

جزها عن طاملا ثبت ع اإلسالميَّةهذه املنظمات  سباب جتعلنا نفكر يف اجياد بديلهذه األ
والدفاع عن  الميَّةاإلسحتقيق أهدافها، والبديل يكمن يف بناء حتالف جديد يسعى إىل حتقيق الوحدة 

 احلقوق املشرتكة.

                                                           
 (15/05/2015تقرير البنك الدويل حول العامل: )اتريخ االطالع:  (1)

rty/country/AFGhttp://povertydata.worldbank.org/pove 
 (15/05/2015تقرير البنك الدويل حول العامل: )اتريخ االطالع:  (2)

http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/SDN 
 (15/05/2015تقرير البنك الدويل حول العامل: )اتريخ االطالع:  (3)

http://data.worldbank.org/country/qatar 
 
 

http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/AFG
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/SDN
http://data.worldbank.org/country/qatar
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  اخلامتة

قق من نتائج وأهم التوصيات اليت يوجهها الباحث يف ما حي متلث اخلامتة أهم ما توصل إليه الباحث
من جهة وبناء العمل املشرتك الذي يضمن لتلك النتائج وجودها  فقسم الباحث اخلامتة التكامل املعريف 

 إىل نتائج وتوصيات وذلك فيما يلي:

 لنتائجا -أوال  

ى الدراسة إىل تسع كانت  الرئيسة اليت   انطالقاً من املشكلة اليت حددها الباحث منذ البداية، واألهداف
 حتقيقها، وصل الباحث إىل النتائج التالية:

 إىل قسمني رئيسيني: السياسيَّة التَّحالفاتتنقسم 

امت وفق ق، وهي حتالف مشروعة طاملا السياسيَّةالداخلية بني اجلماعات واألحزاب  التَّحالفات .1
 .الشرعيَّةالضوابط 

ي كذلك ، وهاإلسالميَّةواجلماعات غري  الد ولمع  اإلسالميَّةة الد ول اخلارجية بني التَّحالفات .2
 .الشرعيَّةحتالفات مشروعة طاملا قامت على الضوابط 

 فانطالقاً من احلق السياسي مكفول يتساوى للجميع ضمن  أمر مشروع السياسيَّة التعدديَّةإن 
 شرعيًا من نشوء أحزاب غري إسالمية طاملا ال ترى مانعاً  الشرعيَّةفالسياسة إطار األنظمة القطرية، 

جتماعية قوق االاحلابلدفاع عن فاالتزامها ، اإلسالميَّةالتزمت مبا ال يتعارض مع مبادئ الشريعة 
 بت للجماعة.أمر مشروع، وأن ما يثبت للفرد، يث اإلسالميَّةة الد ولغري املسلمة يف لألقليات  السياسيَّةو 

 عم وجودها يتعارض ال طاملا مشروع أمر وتنوعها اإلسالميَّة واألحزاب اجلماعات تعدد إن
اليت ينبغي على تلك اجلماعات واألحزاب أال تتجاوزها أتكيدًا ألسلمتها   اإلسالميَّة الشريعة مبادئ

فإن املعيار الذي مييز هبا احلزب اإلسالمي عن احلزب غري اإلسالمي هو مدى التزامها مببادئ الشريعة 
 .اإلسالميَّة
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  لتوصياتا -اثنيا  

 إن الباحث يف ختام هذا العمل املتواضع يود أن يوصي مبجوعة من التوصيات، وقد قسمها إىل قسمني:

 ول: توصيات طلبة العلم والباحثنيالقسم األ
األخرى يف  بوابمن التأليف والكتابة كما حظيت األإن فقهنا السياسي مل حيظ ابلقدر الكايف  .1

لذلك ينصح الباحث اإلخوة طلبة العلم الشرعي املتخصصني يف جمال الفقه   الفقه اإلسالمي
 املعاصر على ضوء الواقع الشرعيَّةاإلسالمي أن يبذلوا مزيداً من اجلهود يف دراسة مسائل السياسة 

 األجيال القادمة. تعنياألحباث اليت مبزيد من  اإلسالميَّةاملكتبة دوا وأن يز 

س لدار عصر  لذلك ينبغي لالو الباب الذي يرد عليه كل مستجدات ه ابب السياسة الشرعيةإن  .2
يعيش ر الذي العص ينفصم عنبشكل ال  الشرعيَّةأن يقدم املسائل املستحدثة يف ابب السياسة 

ن ع صح الباحث إخوانه من طلبة العلم يعملوا على تقدمي دراسات عصرية ال تنفصموعليه ين فيه 
لعصر ابكما أن الرجوع إىل القدمي دون ربطه   ،ملسائل أمر البد منهالدراسات التقليدية، فتأصيل ا

 .ع بني القدمي واحلديث لعل هللا يكتب لنا القبول  فينبغي اجلم  كذلك  عن الواقع انفصام

لواقع أكثر، إىل ا  ألن ذلك يقر هبا الشرعيَّةإضافة األساليب احلديثة يف دراسة مسائل السياسة  .3
مي الذي م أمهيتها، ال تغنينا عن استخدام املناهج احلديثة يف تقدمي فقهنا القدفالدراسات التقليدية رغ

نبغي يف الرجوع يتقف أمام تراث فقهي عظيم، يصفه الغري أبنه فقه متجمد، فدراساتنا الفقهية 
   ملعايري العلمية لتكون أحباثنا قريبة إىل الواقع. ابإليها أن ننلتزم 

 اإلسالميَّةسات العلمية القسم الثاين: توصيات للمؤس

سباهتا  ن م مَّةهذه األسيوقض ن املؤسسات العليا حتمل على عاتقها مهمة تكوين اجليل الذي إ .1
أن تلك األجيال هي  مَّةوعليه فإنه ينبغي لتلك املؤسسات أن تعيد النظر يف املناهج اليت تضمن لأل

 ىل أصحاهبا  فإنرية وأن تعيد احلقوق إة البشجمدها لتقوم بدورها الرايدي يف قياد مَّةاليت ستعيد لأل
 أعناق تلك املؤسسات. يفهذه األجيال أمانة 

عيداً عن الطائفية ب اإلسالميَّةتسعى يف تكوين الشخصية أن  اإلسالميَّةينبغي للمؤسسات العلمية  .2
قة منها إىل لتكون االنطال  األصلية هنابعأن تقدم اإلسالم هلؤالء من م، فينبغي مَّةاليت مزقت األ

الفروع ال العكس، فإن اختالف وجهات النظر ال ينبغي أن يكون هو األصل، فاألصل يف املدارس 
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،  اإلسالميَّة ابة ال ينبغي أن يكون مبث ترجع إىل أصل واحد وإن اختالف الفروعمهما تعددت 
 األصل.
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الرايض : وكالة املطبوعات والبحث العلمي )، 1،طاإلسالم والدستورتوفيق بن عبد العزيز السديري، 
 .(هـ1425واألوقاف والدعوة واإلرشاد،  اإلسالميَّةوزارة الشئون 

دار )، 1عبد السالم عبد الشايف، ط حممَّد، حتقيق: ملستصفىالغزايل، ا حممَّدبن  حممَّدأبو حامد 
 .(م1993-ه1413الكتب العلمية، 

، ربى البن تيميةالفتاوى الكتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، 
 .(م1987-هـ1408دار الكتب العلمية، )ط، د.

لقواعد اتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم، 
 ـ. (ه1422السعودية: دار ابن اجلوزي،)، 1اخلليل، ط حممَّد، حتقيق: أمحد بن النورانية الفقهية

، 1، طالشرعيَّة ةالسياستقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا، 
 (.هـ1418واألوقاف والدعوة واإلرشاد،  اإلسالميَّةالسعودية: وزارة الشئون )

انصر الدين  مَّدحم، حتقيق: كتاب اإلميانتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، 
 .(م1996-هـ1416عمان: املكتب اإلسالمي، )، 5األلباين، ط

تاين، أبو داود سليمان بن ا س  ج  نن سألشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس  
-ه1430دار الرسالة العاملية، )،  1كام ل قره بللي، ط  حممَّد، حتقيق: شع يب األرنؤوط و أيب داود
 .(م2009

 .(القاهرة: مكتبة املتنيب)، ط، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالميحسني حامد حسان، 
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، 1ر ذيب فياض، ط، حتقيق: شاكاألموال البن زجنويهقتيبة بن عبد هللا اخلرساين،  محيد بن خملد بن
 .(م1986-هـ1406، اإلسالميَّةالسعودية: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات )

، )دار العلم للماليني، 15، طاألعالمبن علي بن فارس الزركلي،  حممَّدخري الدين بن حممود بن  
 . (م2002

ه 1418بريوت: دار ابن حزم، )، 1، طسنن أيب داودليمان بن األشعث السجستاين، أبو داود س
 .(م1997 –

ع العلوم جامزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن الدمشقي، الس المي البغدادي،  
، 7، حتقيق: شعيب األرانؤوط وإبراهيم ابجس، طواحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم

 .(م2001-هـ1422ت: مؤسسة الرسالة،  بريو )

ق: محدي بن ، حتقياملعجم الكبريسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي الطرباين،  
 .(القاهرة، مكتبة ابن تيمية)، 2عبد اجمليد السلفي، ط

ملعروف ا فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالبسليمان بن عمر بن منصور العجيلي، 
 (.بريوت: دار الفكر)ط، د.جلمل، حباشية ا

 ـ.(ه1412بريوت: دار الشروق، )، 17، طيف ظالل القرآنسيد قطب إبراهيم حسني الشاريب،  

-ه1413دار العبيكان، )، 1، طشرح الزركشيبن عبد هللا احلنبلي الزركشي،  حممَّدمشس الدين  
 .(م1993

، 2دة، طحتقيق عبد الفتاح أبو غ حكام،اإلشهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن القرايف،  
 .(م1995-ه1416، اإلسالميَّةدار البشائر )

عامل )ط، د. ،أنوار الربوق يف أنواء الفروقشهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن القرايف،  
 .(الكتب
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 .(، بريوت: دار اهلالل1ط)، الرحيق املختومصفي الرمحن املباركفوري،  

، لد ويلاالقاهرة: دار اإلعالم )ط، د.، اإلسالميَّةة الد وليف  السياسيَّة لتعدديَّةاصالح الصاوي،  
 .(م1992مركز حبوث تطبيق الشريعة، 

بريوت: دار الساقي، )، 1، ط(اجلزور والتوحش واملستقبل) اإلسالميَّةة الد ولعبد الباري عطوان،  
 .(م2015

، 1أبو زنيد، ط ، حتقيق: عبد احلميداالجتهادويين، اجل حممَّدعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن  
 .(هــ1408بريوت: دارة العلوم الثقافية، )

ق: مصطفى السقا ، حتقيالسرية النبوية البن هشامعبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري،  
 .(م1955-هـ1375مصر: مكتبة مصطفى البايب احلليب وأوالده، )، 2وآخرون، ط

سقا وإبراهيم ،  حتقيق: مصطفى الالسرية النبويةك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، عبد املل 
مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، )، 2األبياري وعبد احلفيظ الشليب، ط

 .(م1955-هـ1375

هرة: دار الرشاد، القا)، 1، طاإلسالميَّةموسوعة الفرق واجلمامات واملذاهب عبد املنعم احلفين،  
 .(م1993-ه1413

كنز الدقائق   تبيني احلقائق شرحعثمان بن علي بن حمجن البارعي الزيلعي، فخر الدين احلنفي،  
 ـ.(ه1313القاهرة: املطبعة الكربى األمريية،  )، 1، طوحاشية الشِ ْليب ِ 

ل يف معاين لباب التأوي بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن اخلازن، حممَّدعالء الدين علي بن  
 .(ه1415بريوت: دار الكتب العلمية، )، 1علي شاهني، ط حممَّدالتنزيل، حتقيق: 

ة الفاطمية وحترير الد ولصالح الدين األيويب وجهوده يف القضاء على الصَّالَّيب،  حممَّد حممَّدعلي  
 .(م2008-هـ1429بريوت: دار املعرفة، )، 1، طبيت املقدس
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قيق الرتاث ، حتقيق: مكتب حتالقاموس احمليطبن يعقوب الفريوزآابدى،  حممَّدبو طاهر جمد الدين أ 
 .(م2005-هـ1426بريوت: مؤسسة الرسالة، )، 8يف مؤسسة الرسالة، ط

وعة حتقيق: جمم ،، اتج العروس من جواهر القاموسبن عبد الرز اق احلسيين الزَّبيدي حممَّدبن  حممَّد
   .(اهلدايةدار )ط، د.من احملققني، 

اح القرآن أضواء البيان يف إيضاملختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي،  حممَّداألمني بن  حممَّد
 . (مـ1995 -هـ1415بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )ط، د.، ابلقرآن

لدراسات ل بريوت: املؤسسة العربية)ط، د.، يف اتريخ مصر السياسي 1942فرباير  4أنيس،  حممَّد
 . (م1972والنشر، 

الفرَّان،  ، مجع وحتقيق ودراسة: أمحد بن مصطفىتفسري اإلمام الشافعيبن إدريس الشافعي،   حممَّد 
 (.م2006-ه1427السعودية: دار التدمرية، )، 1ط

  (.م1990-هـ1410بريوت: دار املعرفة، )ط، د.بن إدريس الشافعي، األم،  حممَّد

مكتبة مصطفى البايب احلليب،  )، 4، طسبل السالممري الكحالين الصنعاين، بن إمساعيل األ حممَّد 
 .(هـ1379

-هـ1414بريوت: دار املعرفة، )ط، د.، املبسوطبن أمحد بن أيب سهل السرخسي،  حممَّد 
 .(م1993

الشرقية الشركة )ط، د.، شرح السري الكبريبن أمحد بن أيب سهل السرخسي،  حممَّد 
 (.م1971لإلعالانت،

، حتقيق رآنجامع البيان يف أتويل القبن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي الطربي،  حممَّد 
 .(م2000 -هـ  1420مؤسسة الرسالة، )، 1أمحد شاكر، ط
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، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الب سيت،  حممَّد  إلحسان ابن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م ع بد 
بريوت: )، 1، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، طبانيف تقريب صحيح ابن ح

 .(م1988-ه1408مؤسسة الرسالة، 

ية لشيخ اإلسالم يف إصالح الراعي والرع الشرعيَّةالتعليق على السياسة بن صاحل العثيمني،  حممَّد 
 . (ه1427الرايض: مدار الوطن للنشر، )، 1، طابن تيمية

سيد كيالين، ط،  دحممَّ ، حتقيق : ، امللل والنحلبن أيب بكر أمحد الشهرستاينبن عبد الكرمي  حممَّد 
 .(بريوت: دار املعرفة)

دمشق: دار ابن كثري، )، 1، ط، فتح القديربن عبد هللا الشوكاين حممَّدبن علي بن  حممَّد 
 .(هـ1414

، 1لصبابطي، طام الدين ا، حتقيق: عصنيل األوطاربن عبد هللا الشوكاين،  حممَّدبن علي بن  حممَّد 
 .(م1993-هـ 1413مصر: دار احلديث، )

: دار إحياء الرتاث ، )بريوت3ط ،مفاتيح الغيببن عمر بن احلسن بن احلسني الرازي،  حممَّد 
 .(هـ1420العريب، 

لناقد الثقايف، دمشق: مركز ا)ط، د.، بني الصحابة السياسيَّةاخلالفات بن خمتار الشنقيطي،  حممَّد 
 .(م2008

 (.هـ1414يروت: دار صادر، )، 3، طلسان العرببن مكرم بن علي األفريقي،  حممَّد 

، حتقيق: جلنة 1، طالنجم الوهاج يف شرح املنهاجبن موسى بن عيسى بن علي الدَّم ريي،  حممَّد 
 .(م2004-هـ1425جدة: دار املنهاج، )علمية، 

مؤسسة  دمشق:)ط، د.، اإلسالميَّةيعة ضوابط املصلحة يف الشر سعيد رمضان البوطي،  حممَّد 
 .(الرسالة
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-ه1428دمشق: دار الفكر، )، 10، طفقه السرية النبيةسعيد رمضان البوطي،  حممَّد 
 .(م2007

ية، مَّدالقاهرة: دار الطباعة احمل)، 1، طاإلسالميَّةاحلوار بني اجلماعات سيد أمحد املسري،  حممَّد 
 .(م1997-ه1418

 .(: دار املعارف)اإلسكندريةط، د.، ، قانون السالم يف اإلسالمميطلعت الغني حممَّد 

صحيح  التعليقات احلسان علىانصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري،  حممَّد 
جدة: دار اب وزير للنشر والتوزيع، )، 1، وشاذه من حمفوظه، طابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه

 .(م2003-هـ1424

بريوت : دار الكتب العلمية، )، 1، طالبناية شرح اهلدايةبن أمحد بن موسى بن أمحد العيىن،  حممود 
 .(م2000 -هـ 1420

قيق: عبد ، حتغريب احلديث، حممَّدابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن 
 .(م1985-ه1405بريوت: دار الكتب العلمية، )، 1املعطي أمني القلعجي، ط

عثمان مجعة -عبد هللا النمر  حممَّدالبغوي، معامل التنزيل، حتقيق:  حممَّدحلسني بن مسعود  أبو ا
 (.م1997-هـ 1417دار طيبة للنشر والتوزيع، )، 4سليمان مسلم احلرش، ط-ضمريية 

 ،6، طاشدةللعهد النبوي واخلالفة الر  السياسيَّةجمموعة الواثئق محيد هللا،  حممَّداحليدر آابدي، 
 .(ه1407بريوت: دار النفائس، )

 .(م1984بريوت : دار احلداثة، )، 1، طاملفاهيم األساسية يف علم االجتماعخليل أمحد خليل، 

بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، )، 1، طاإلسالميَّةة الد وليف  عام ةاحلرايت الراشد الغنوشي، 
 .(م1993
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دار عام )، طد.، ترمجة خليل أمحد خليل، ومظاهرها األصوليات املعاصرة أسباهباروجي غارودي، 
 .(م2000ألفني، 

 .(م2011-هـ1432دمشق : دار الفكر، ) ،1ط ،ية يف اإلسالمالد ولالعالقات ، الزحيلي، وهبة

 .(هـ1383القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، )ط، د.، التفسري احلديثعزت،  حممَّددروزة 

-ه1417)، 3، طيف ضوء الكتاب والسنة اإلسالميَّةات اجلماعسليم بني عيد اهلاليل، 
 .(م1997

 ـ.(ه1412بريوت: دار الشروق، )، 17، طيف ظالل القرآنسيد قطب إبراهيم حسني الشاريب، 

جلامعة ا)، عاصريف ضوء الواقع امل السياسيَّة التَّحالفاتأحكام عبد العزيز شراب،  حممَّدعبد الرمحن 
 .(م2010-ه1431بغزة،  اإلسالميَّة

دمشق: مطبعة الرتقي، )، 1، طبيان املعاينعبد القادر بن مال  حويش السيد حممود آل غازي، 
 .(م1965-هـ1382

 بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر)ط، د.، السياسيَّةاإلسالم وأوضاعنا عبد القادر عودة، 
 .(م1981-هـ1401والتوزيع، 

ت: دار الكاتب بريو )ط، د.، سالمي مقارن  ابلقانون الوضعيالتشريع اجلنائي اإلعبد القادر عودة، 
 .(العريب

 .(القاهرة: دار الفكر العريب)ط، د.، التفسري القرآين للقرآنعبد الكرمي اخلطيب، 

، 1، طميَّةاإلسالالسنن اإلهلية يف األمم و اجلماعات و األفراد يف الشريعة عبد الكرمي زيدان، 
 .(م1993-ه1413بريوت: مؤسسة الرسالة، )

 .(ه1405بريوت: دار الفكر، )، 1املقدسي، املغين، ط أمَّةعبد هللا بن أمحد بن قد
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دار الكتب )، 1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحداملقدسي،  أمَّةبن قد حممَّدعبد هللا بن أمحد بن 
 .(م1994-هـ 1414العلمية،  

، حتقيق: الظلم اثي غياث األمم يف التياث، الغياجلويين حممَّدعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن 
 ـ.(ه1401مكتبة إمام احلرمني، )، 2عبد العظيم الديب، ط

حتقيق: عبد هللا جومل  ،التلخيص يف أصول الفقهجلويين،  حممَّدعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن 
 .(اإلسالميَّةبريوت: دار البشائر )ط، د.النبايل وبشري أمحد العمري، 

 .(م2010مكتبة مدبويل، )، 1املصرية، ط اإلسالميَّةنعم منيب، دليل احلركات عبد امل

اختالف  ، خمتصربن عبد امللك بن سلمة األزدي مَّةبن سأل حممَّدعبد الوهاب الطحاوي، أمحد بن 
 .(اإلسالميَّةبريوت: دار البشائر )، 2حتقيق: عبد هللا نذير أمحد، ط العلماء،

مصر: دار القلم، ) ،يف الشئون الدستورية واخلارجية واملالية الشرعيَّةة السياسعبد الوهاب خالف، 
 .(م1988 -هـ 1408

بريوت: دار )، 1، ط، تفسري القرآنحممَّدعز الدين عبد العزيز بن عبد السالم سلطان العلماء أبو 
 .(م1996-هـ1416ابن حزم، 

 .(اهرة: مطبعة الفكرةالق)، ط، 1952-1919أزمة احلكم يف مصر سليمان،  حممَّدعصام 

 .(بريوت: دار املسرية) ط،د.، األحزاب ومشكلة الدميقراطي ةة، الد ولعصمت سيف 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي، 
 .(هـ1419بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، )، 1، طمذهب اإلمام أمحد بن حنبل

يق شعيب األرنؤوط، ، حتقصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبانلدين علي بن بلبان الفارسي، عالء ا
 .(م1993 -ه1414بريوت: مؤسسة الرسالة، )، 2ط
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دار )، 2ط ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائععالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، 
 .(م1986 -هـ1406الكتب العلمية، 

، نحلالفصل يف امللل واألهواء والسعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري، علي بن أمحد بن 
 .(القاهرة: مكتبة اخلاجني)ط، د.

بريوت: دار )ط، د.، احمللى ابآلاثرعلي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري، 
 . (الفكر

، حتقيق: عادل دسري القرآن اجمليالوسيط يف تفبن علي الواحد النيسابوري،  حممَّدعلي بن أمحد بن 
 .(م1994 -هـ1415بريوت: دار الكتب العلمية، )، 1أمحد عبد املوجود وآخرون، ط

و متيم ايسر ، حتقيق: أبشرح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال علي بن خلف بن عبد امللك
 .(م2003-هـ 1423الرايض: مكتبة الرشد، )، 1بن إبراهيم، ط

حتقيق: أمحد  ،األحكام السلطانيةبن حبيب البصري البغدادي املاوردي،  حممَّد بن حممَّدعلي بن 
 .(م1989-ه1409الكويت: دار ابن قتيبة، )، 1مبارك البغدادي، ط

 حممَّدقيق: علي ، حتاحلاوي الكبريبن حبيب البصري البغدادي املاوردي،  حممَّدبن  حممَّدعلي بن 
 .(م1999-هـ1419بريوت: دار الكتب العلمية، )، 1معوض وعادل أمحد عبد املوجود، ط

، 1، طياحلاوي يف فقه الشافعبن حبيب البصري البغدادي املاوردي،  حممَّدبن  حممَّدعلي بن 
 .(م1994-هـ1414بريوت: دار الكتب العلمية، )

للشؤون لى القاهرة: اجمللس األع)ط، د.،  العامالد ويلوالقانون  اإلسالميَّةالشريعة علي علي منصور، 
 .(م1971-ه1390، اإلسالميَّة

ة: مركز اجلزيرة الدوح)، التنظيمية والسياسات التعدديَّةالظاهرة السلفية عمار أمحد فايد وآخرون، 
 .(م2014-ه1435للدراسات، 
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بريوت: دار )، 3، طمفاتيح الغيببن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي،  حممَّدفخر الدين الرازي، 
 .(هـ1420ريب، إحياء الرتاث الع

 . (م1991مكتبة وهبة، )، 1، طىف املرحلة القادمة اإلسالميَّةأولوايت احلركة ، ، يوسفالقرضاوي

 .(م1990-ه1411القاهرة: مكتبة وهبة، )، 3، طظاهرة الغلو يف التكفري، يوسف القرضاوي،

-ه1422القاهرة: دار الشروق، )، 3، طه يف االسالمالد ولمن فقه ، يوسف القرضاوي،
 .(م2001

، وأخرون،  دمشق: دار القلم )، 4، طعلى مذهب اإلمام الشافعي الفقه املنهجيم صطفى اخل ن 
 (.م1992-هـ1413للطباعة والنشر والتوزيع، 

، 1، حتقيق: زكراي عمريات، طاملدونة الكربىمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، 
 . (م1994-هـ1415بريوت: دار الكتب العلمية،)

د السالم أبو النيل، عب حممَّد، حتقيق: تفسري جماهدجماهد بن جرب التابعي املكي القرشي املخزومي، 
 (.م1989-هـ1410مصر: دار الفكر اإلسالمي احلديثة، )، 1ط

ر العقل اجلديد )حترير املعىن السديد وتنوي التحرير والتنويرالطاهر،  حممَّدبن  حممَّدالطاهر بن  حممَّد
 .(هـ1984تونس: الدار التونسية للنشر، )ط، د.ري الكتاب اجمليد(، من تفس

ايض: جامعة الر )، اإلسالميَّة الد ولاإِلسالم يف دساتري السيد،  حممَّدأمحد مفيت، وسليم،  حممَّد
 .(ه1409امللك سعود، 

، 2،طاررد احملتار على الدر املختأمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي،  حممَّد
 .(م1992 -هـ 1412بريوت: دار الفكر، )

بدر  حممَّد: ، حتقيقفيض الباري على صحيح البخاريأنور شاه بن معظم شاه الكشمريي،  حممَّد
 .(م2005-هـ 1426بريوت: دار الكتب العلمية، )، 1عامل املريهتي، ط



228 
 

بريوت، دار العلم )، 1كي،ط، حتقيق: رمزي منري بعلبمجهرة اللغةبن احلسن بن دريد األزدي،  حممَّد
 .(م1987للماليني، 

بريوت: الدار )، 1، حتقيق: جميد خدوري، طالسري الصغريبن احلسن بن فرقد الشيباين،  حممَّد
 (.م1975املتحدة للنشر، 

-هـ1414بريوت: دار املعرفة، د.ط، ، املبسوطبن أمحد بن أيب سهل،  حممَّدالسرخسي،  
 (.م1993

بريوت: دار الكتب )، 2، طاألحكام السلطانيةبن خلف ابن الفراء،  حممَّد بن احلسني بن حممَّد
 .(م2000 -هـ1421العلمية، 

ول )اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رس صحيح البخاريبن إمساعيل أبو عبد هللا،  حممَّد
ب النكاح، ابب ازهري بن انصر الناصر، كت حممَّدهللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه(، حتقيق 

 .(ه1422دار طوق النجاة، )، 1الغرية، ط

لسياسة الطرق احلكمية يف ابن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين، ابن قيم اجلوزية،  حممَّد
 .(دار عامل الفوائد)ط، د. ، حتقيق انيف بن أمحد احلم د،الشرعيَّة

ر بن أيوب بن بن أيب بك حممَّدوزية، بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين، ابن قيم اجل حممَّد
، 1عبد السالم إبراهيم، ط حممَّد، حتقيق: إعالم املوقعني عن رب العاملنيسعد مشس الدين، 

 .(م1991-هـ1411يريوت: دار الكتب العلمية، )

، والتحصيل البيانبن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب،  حممَّد
 .(م1988-ه1408بريوت: دار الغرب اإلسالمي، )، 1حجي وآخرون، ط مَّدحمحتقيق: 

حكام القرآن، اجلامع ألبن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب،  حممَّد
 .(م2003هـ/ 1423دار عامل الكتب،  الرايض:)
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وت: دار بري )ط، د.، خليلمنح اجلليل شرح خمتصر عليش املالكي،   حممَّدبن أمحد بن  حممَّد
 .(م1989-هـ1409الفكر، 

بريوت: )عبد القادر عطا،  حممَّد، حتقيق: 1، طالطبقات الكربىبن سعد بن منيع اهلامشي،  حممَّد
 (.م1990-هـ 1410دار الكتب العلمية، 

 :بريوت)عبد القادر عطا،  حممَّد، حتقيق: 1، طالطبقات الكربىبن سعد بن منيع اهلامشي،  حممَّد
 (.م1990-هـ 1410دار الكتب العلمية، 

، ، املستدرك على الصحيحنيالضيب بن محدويه بن ن عيم بن احلكم حممَّدبن عبد هللا بن  حممَّد
 .م(1990-هـ1411الكتب العلمية،  بريوت: دار)، 1حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط

بريوت: )، 3ط ،مفاتيح الغيبازي، بن عمر بن احلسن بن احلسني  أبو عبد هللا التيمي الر  حممَّد
 .(هـ1420دار إحياء الرتاث العريب، 

معه تصحيح كتاب الفروع و بن مفرج املقدسي احلنبلي، أبو عبد هللا،  حممَّدبن مفلح بن  حممَّد
، 1، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، طالفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي

 .(م2003 -هـ1424مؤسسة الرسالة، )

 عام ةاملصرية ال مصر: اهليئة)ط، د.)تفسري املنار(،  تفسري القرآن احلكيمرشيد بن علي رضا،  حممَّد
 .(م1990للكتاب،  

-ه1427القاهرة: دار الشروق، )، 2، طاإلسالميَّةالنظام السياسي للدولة سليم العوا،  حممَّد
 .(م2006

اح الوطنية جامعة النج)، لسياسي يف الفقه اإلسالميأحكام التحالف اعزت صاحل عنيين،  حممَّد
 .(م2008-ه1429بنابلس فلسطني، 

من سلسلة عامل  117الكويت، )، األحالف والتكتالت يف السياسة العامليةعزيز شكري،  حممَّد
 .(م1987املعرفة، 
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 .(م1985الكويت )، سلسلة عامل املعرفة، اإلسالم وحقوق اإلنسانعمارة،  حممَّد

 .(م1997-ه1418القاهرة: دار الشروق، )، 1، طواقعنا املعاصرقطب،  دحممَّ 

 .(م1997مطابع أخبار اليوم، )ط، د. ،تفسري الشعراويمتويل الشعراوي،  حممَّد

بريوت: املكتب )، 2، طإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلانصر الدين األلباين،  حممَّد
 .(م1985-هـ1405اإلسالمي، 

 .(اإلسالميَّةعمان: املكتبة )، 1، طصحيح السرية النبويةانصر الدين األلباين،  حممَّد

 .(املكتب اإلسالمي)ط، د.، صحيح اجلامع الصغري وزايداته، انصر الدين حممَّد

-ه1421عم ان: دار البيارق، )، 1، طيف ماليزاي اإلسالميَّةاحلركة نوري األمني بن إندوت،  حممَّد
 .(م2000

مدة القاري شرح ، عمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفي بدر الدين العيىنحممود بن أ
 (.بريوت: دار إحياء الرتاث العريب)ط، د.، صحيح البخاري

بريوت: دار )، 3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلحممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري، 
 (.هـ1407الكتاب العريب، 

-ه1414دار الدعوة، )، 5، طوان املسلمون أحداث صنعت التاريخاإلخحممود عبد احلليم، 
 .(م1994

 .(دمشق: دار الفكر)ط، د.، اجملموع شرح املهذبحميي الدين حيىي بن شرف النووي،  

بريوت: دار )، 2، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجحميي الدين حيىي بن شرف النووي، 
 .(ه1392إحياء الرتاث العريب، 
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، 1شاويش، ط، حتقيق: زهري الروضة الطالبني وعمدة املفتنيدين حيىي بن شرف النووي، حميي ال
 (.م1991ـ-ه1412بريوت: املكتب اإلسالمي، )

ؤاد عبد الباقي،  ف حممَّد، حتقيق  صحيح مسلممسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، 
 .(بريوت: دار إحياء الرتاث العريب) ط،د.كتاب األمراء، ابب األمر ابلوفاء ببيعة اخللفاء، 

يلحي ، حتقيق: هالل مصكشاف القناع عن منت اإلقناعمنصور بن يونس بن إدريس البهويت، 
 .(ه1402بريوت: دار الفكر، )مصطفى هالل، 

لقصور  عام ةيئة الاهل)، ، ترمجة على مقلد وعبد احملسن سعد، طالسياسيَّةموريس ديفرجيه، األحزاب 
 .(م2011الثقافة، 

-هـ1388القاهرة: مكتبة القاهرة، )ط، د.، املغينموفق الدين عبد هللا بن أمحد الدمشقي احلنبلي، 
 .(م1968

ريوت: ب)ط، د.، عمدة القاري شرح صحيح البخاريحممود بن أمحد بن موسى بن أمحد العيين، 
 .(دار إحياء الرتاث العريب

-ه1402الزرقاء: مكتبة املنار، )، 1، طالمالتحالف السياسي يف اإلسمنري حممَّد الغضبان،  
 .(م1982

، 1، طأنوار التنزيل وأسرار التأويلالشريازي،  حممَّدانصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن 
 .(هـ1418بريوت : دار إحياء الرتاث العريب، )

، واجلماعة ةشرح أصول اعتقاد أهل السنهبة هللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي الاللكائي، 
 .(م2003هـ / 1423السعودية: دار طيبة، )، 8حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، ط

، قه أهل املدينةالكايف يف فبن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب،  حممَّديوسف بن عبد هللا بن 
حلديثة، الرايض، الرايض: مكتبة الرايض ا)، 2أحيد ولد ماديك املوريتاين، ط حممَّد حممَّدختقيق: 
 .(م1980-هـ1400
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 ل طي، 
تصر من املعتصر من املخيوسف بن موسى بن حممَّد، أبو احملاسن مجال الدين احلنفي امل

 .(بريوت: عامل الكتب)، مشكل اآلاثر
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http://www.islamicparty.com/default.htm 

 م.2015-04-19اتريخ االطالع: 
 ،ديفيد ج. هاغلوند، دائرة املعارف الربيطانية

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/16349/alliance 
 م.01/03/2015اتريخ االطالع 

 ، جريدة األهرام
 http://gate.ahram.org.eg/News/129604.aspx 

 م.20/02/2015اتريخ االطالع: 
  اهليئة العام ة لالستعالمات التابعة لرائسة اجلمهورية:

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=248#.V
RynnfyUf94 

 م.25/04/2015طالع: اتريخ اال
 الوفد،املوقع الرمسي حلزب 

http://www.alwafd.org/ 
 م.25/04/2015 اتريخ االطالع:

 ،املوقع الرمسي للهيئة
 http://www.ros.gov.my/index.php/en/maklumat-korporat/objektif-visi-misi 

   م.25/04/2015اتريخ االطالع 
 ، DAPحزب برانمج 

http://www.alwatwan.net/index.php/index.php?home=actu.php&title=-1605-1572-1578-1605-1585-1589-1581-1601-1610-1604-1579-1604-1575-1579-1577-1571-1581-1586-1575-1576-1605-1575-1610-1608-1578-1608-1575-1604-1578-1588-1585-1610-1593-1610-1577-1608-1578-1605-1608-1610-1604-1575-1604-1605-1608-1575-1591-1606-1577-1575-1604-1575-1602-1578-1589-1575-1583-1610-1577-1593-1604-1609-1591-1575-1608-1604-1577-1575-1604-1605-1581-1575-1583-1579-1575-1578-&actu_id=5616
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/03/14/passeports-comoriens-en-vente-libre-pour-les-sans-papiers-du-golfe_1167908_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/03/14/passeports-comoriens-en-vente-libre-pour-les-sans-papiers-du-golfe_1167908_3212.html
http://www.mfa.gov.tr/controversy-between-turkey-and-armenia-about-the-events-of-1915.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/controversy-between-turkey-and-armenia-about-the-events-of-1915.en.mfa
http://www.aa.com.tr/ar/news/494425
http://www.islamicparty.com/default.htm
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/16349/alliance
http://gate.ahram.org.eg/News/129604.aspx
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=248#.VRynnfyUf94
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=248#.VRynnfyUf94
http://www.alwafd.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/507712-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.ros.gov.my/index.php/en/maklumat-korporat/objektif-visi-misi
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EN.pdf-http://dapmalaysia.org/repository/The_Policies_of_Pakatan_Rakyat 
 م.25/04/2015اتريخ االطالع 

 ، PASيزي حزب اإلسالمي املال
http://www.pas.org.my/ 

 م.25/04/2015اتريخ االطالع 
 ،PAPحزب 

https://www.pap.org.sg/ 
 م،25/04/2015اتريخ االطالع 

 جريدة ماليزاي من الداخل،
http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/perlis-mufti-moots-

umno-pas-alliance 
 م.25/04/2015اتريخ االطالع 

 الدويل،  للسالم كارنيغي  مؤسسة
http://carnegie-mec.org/#slide_5250 

 م.25/04/2015اتريخ االطالع 
 األدىن،  الشرق لسياسة واشنطن معهد

http://www.washingtoninstitute.org/ar/ 
 م.25/04/2015اتريخ االطالع 

 م، 2016-2015اإلمنائي  انمجاألمم املتحدة، الرب 
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/SyriaResponse/Kuwait%20III/Ov

erview%20of%202015%20Response%20Plans%20for%20Syria%20Crisis.pdf 
 م.25/04/2015اتريخ االطالع 

 األورويب، االحتاد معاهدة
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_en.htm 

 م.15/05/2015االطالع اتريخ 
 اإلسالمي،  التعاون منظمة يف األعضاء البلدان يف الدولية اهلجرة

http://www.sesrtcic.org/files/article/465.pdf 
 م.15/05/2015اتريخ االطالع: 

   تقرير البنك الدويل حول العامل، الفقر،
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/AFG 

 م.15/05/2015اتريخ االطالع: 
 تقرير البنك الدويل حول العامل، 

http://data.worldbank.org/country/qatar 

http://dapmalaysia.org/repository/The_Policies_of_Pakatan_Rakyat-EN.pdf
http://www.pas.org.my/
https://www.pap.org.sg/
http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/perlis-mufti-moots-umno-pas-alliance
http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/perlis-mufti-moots-umno-pas-alliance
http://carnegie-mec.org/#slide_5250
http://www.washingtoninstitute.org/ar/
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/SyriaResponse/Kuwait%20III/Overview%20of%202015%20Response%20Plans%20for%20Syria%20Crisis.pdf
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/SyriaResponse/Kuwait%20III/Overview%20of%202015%20Response%20Plans%20for%20Syria%20Crisis.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_en.htm
http://www.sesrtcic.org/files/article/465.pdf
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/AFG
http://data.worldbank.org/country/qatar
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 م.15/05/2015اتريخ االطالع: 
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 االستبيان نتائج امللحق األول:
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246 
 

 التحاليل داولين: جامللحق الثا

Notes 

Output Created 16-MAY-2015 14:57:19 

Comments   

Input Data C:\Users\Admin\Desktop\Assad Research 
for SPSS\imported for analysis.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 205 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on all the 
cases with valid data in the specified 
range(s) for all variables in each table. 

Syntax CROSSTABS 
/TABLES=  السياسيَّةالحق_السياسي_في_المشاركة_
مشروعية_تعدد_الجماعات 

 اإلسالميَّةالعالقة_بين_األحزاب_أصل_
 السياسيَّةمشروعية_تحالف_األحزاب_

 اإلسالميَّة_الدّولأصل_العالقة_بين_
تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالمية 
 إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إسالمية
 مجال_التخصص BY إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالمية
/FORMAT=AVALUE TABLES 
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 
/COUNT ROUND CELL 
/BARCHART. 
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Resources Processor Time 00:00:03.31 

Elapsed Time 00:00:03.19 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174734 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

*  السياسيَّةفي_المشاركة_الحق_السياسي_

 مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

مشروعية_تعدد_الجماعات * 

 مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

*  اإلسالميَّةأصل_العالقة_بين_األحزاب_

 مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

*  السياسيَّةمشروعية_تحالف_األحزاب_

خصصمجال_الت  
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

*  اإلسالميَّة_الدّولأصل_العالقة_بين_

 مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالمية * 

 مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إسالمية 

 * مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 
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إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالمية * 

 مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

 

* مجال_التخصص السياسيَّةالحق_السياسي_في_المشاركة_  

 

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

السيالحق_السياسي_في_المشاركة_

 اسيَّة

 Count 9 1 2 0 11 23 ال أعلم

% within 

السيالحق_السياسي_في_المشاركة_

 اسيَّة

39.1% 4.3% 8.7% 0.0% 47.8% 
100.0

% 

% within 11.2 %10.5 %0.0 %18.2 %5.0 %16.4 مجال_التخصص% 

% of Total 4.4% 0.5% 1.0% 0.0% 5.4% 11.2% 

هذا الحق 

يمارسه 

المسلمو

ن وغير 

المسلمين 

 معا

Count 46 19 9 14 94 182 

% within 

السيالحق_السياسي_في_المشاركة_

 اسيَّة

25.3% 10.4% 4.9% 7.7% 51.6% 
100.0

% 

% within مجال_التخصص 
83.6% 95.0% 81.8% 

100.0
% 

89.5% 88.8% 

% of Total 22.4% 9.3% 4.4% 6.8% 45.9% 88.8% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 

% within 

السيلمشاركة_الحق_السياسي_في_ا

 اسيَّة

26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 
100.0

% 
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% within 100.0 مجال_التخصص

% 

100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 

% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

 Crosstabulation مشروعية_تعدد_الجماعات * مجال_التخصص

  

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

 Count 4 3 1 2 15 25 أرفض بشدة مشروعية_تعدد_الجماعات

% within 

 مشروعية_تعدد_الجماعات
16.0% 12.0% 4.0% 8.0% 60.0% 100.0% 

% within 12.2 %14.3 %14.3 %9.1 %15.0 %7.3 مجال_التخصص% 

% of Total 2.0% 1.5% 0.5% 1.0% 7.3% 12.2% 

 Count 4 3 1 1 7 16 أرفض

% within 

 مشروعية_تعدد_الجماعات
25.0% 18.8% 6.3% 6.3% 43.8% 100.0% 

% within 7.8 %6.7 %7.1 %9.1 %15.0 %7.3 مجال_التخصص% 

% of Total 2.0% 1.5% 0.5% 0.5% 3.4% 7.8% 

ال أرفض 

 والأوافق

Count 13 3 3 5 19 43 

% within 

عاتمشروعية_تعدد_الجما  
30.2% 7.0% 7.0% 11.6% 44.2% 100.0% 

% within 21.0 %18.1 %35.7 %27.3 %15.0 %23.6 مجال_التخصص% 
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% of Total 6.3% 1.5% 1.5% 2.4% 9.3% 21.0% 

 Count 12 6 4 1 27 50 أوافق

% within 

 مشروعية_تعدد_الجماعات
24.0% 12.0% 8.0% 2.0% 54.0% 100.0% 

% within ال_التخصصمج  21.8% 30.0% 36.4% 7.1% 25.7% 24.4% 

% of Total 5.9% 2.9% 2.0% 0.5% 13.2% 24.4% 

 Count 22 5 2 5 37 71 أوافق بشدة

% within 

 مشروعية_تعدد_الجماعات
31.0% 7.0% 2.8% 7.0% 52.1% 100.0% 

% within 34.6 %35.2 %35.7 %18.2 %25.0 %40.0 مجال_التخصص% 

% of Total 10.7% 2.4% 1.0% 2.4% 18.0% 34.6% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 

% within 

 مشروعية_تعدد_الجماعات
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 100.0% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 مجال_التخصص% 

% of Total 26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 100.0% 
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* مجال_التخصص اإلسالميَّةأصل_العالقة_بين_األحزاب_  Crosstabulation 

  

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

اإلسالأصل_العالقة_بين_األحزاب_
 ميَّة

عالقة 
حرب 
مبينة 
على 
 العقيدة

Count 6 3 0 3 22 34 

% within 
الاإلسأصل_العالقة_بين_األحزاب_

 ميَّة
17.6% 8.8% 0.0% 8.8% 64.7% 

100.0
% 

% within 16.6 %21.0 %21.4 %0.0 %15.0 %10.9 مجال_التخصص% 

% of Total 2.9% 1.5% 0.0% 1.5% 10.7% 16.6% 

 Count 7 2 2 0 7 18 ال أعلم

% within 
اإلسالأصل_العالقة_بين_األحزاب_

 ميَّة
38.9% 11.1% 11.1% 0.0% 38.9% 

100.0
% 

% within 8.8 %6.7 %0.0 %18.2 %10.0 %12.7 مجال_التخصص% 

% of Total 3.4% 1.0% 1.0% 0.0% 3.4% 8.8% 

عالقة 
سلم 
مبنية 
على 
أسس 
المواط
 نة

Count 42 15 9 11 76 153 

% within 
اإلسالأصل_العالقة_بين_األحزاب_

 ميَّة
27.5% 9.8% 5.9% 7.2% 49.7% 

100.0
% 

% within 74.6 %72.4 %78.6 %81.8 %75.0 %76.4 مجال_التخصص% 

% of Total 20.5% 7.3% 4.4% 5.4% 37.1% 74.6% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 
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% within 
اإلسالأصل_العالقة_بين_األحزاب_

 ميَّة
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

% within 100.0 مجال_التخصص
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

 

 

* مجال_التخصص السياسيَّةمشروعية_تحالف_األحزاب_  Crosstabulation 

  

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

السيمشروعية_تحالف_األحزاب_
 اسيَّة

أرفض 
 بشدة

Count 24 8 4 6 48 90 

% within 
السيمشروعية_تحالف_األحزاب_

 اسيَّة
26.7% 8.9% 4.4% 6.7% 53.3% 

100.0
% 

% within 43.9 %45.7 %42.9 %36.4 %40.0 %43.6 مجال_التخصص% 

% of Total 11.7% 3.9% 2.0% 2.9% 23.4% 43.9% 

 Count 6 5 3 2 21 37 أرفض

% within 
السيمشروعية_تحالف_األحزاب_

ةاسيَّ   
16.2% 13.5% 8.1% 5.4% 56.8% 

100.0
% 

% within 18.0 %20.0 %14.3 %27.3 %25.0 %10.9 مجال_التخصص% 

% of Total 2.9% 2.4% 1.5% 1.0% 10.2% 18.0% 

ال 
أرفض 

Count 13 5 3 4 26 51 
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والأوا
 within % فق

السيمشروعية_تحالف_األحزاب_
 اسيَّة

25.5% 9.8% 5.9% 7.8% 51.0% 
100.0

% 

% within 24.9 %24.8 %28.6 %27.3 %25.0 %23.6 مجال_التخصص% 

% of Total 6.3% 2.4% 1.5% 2.0% 12.7% 24.9% 

 Count 12 2 1 2 10 27 أوافق

% within 
السيمشروعية_تحالف_األحزاب_

 اسيَّة
44.4% 7.4% 3.7% 7.4% 37.0% 

100.0
% 

% within 13.2 %9.5 %14.3 %9.1 %10.0 %21.8 مجال_التخصص% 

% of Total 5.9% 1.0% 0.5% 1.0% 4.9% 13.2% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 

% within 
السيمشروعية_تحالف_األحزاب_

 اسيَّة
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

% within 100.0 مجال_التخصص
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 
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* مجال_التخصص اإلسالميَّة_الدّولأصل_العالقة_بين_  Crosstabulation 

  

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

اإلسالم_الدّولأصل_العالقة_بين_
 يَّة

ب
ر
ح
 Count 2 2 0 1 9 14 ال

% within 
اإلسالم_لدّولاأصل_العالقة_بين_

 يَّة
14.3% 14.3% 0.0% 7.1% 64.3% 

100.0
% 

% within 6.8 %8.6 %7.1 %0.0 %10.0 %3.6 مجال_التخصص% 

% of Total 1.0% 1.0% 0.0% 0.5% 4.4% 6.8% 

علم
ال أ

 Count 4 3 1 1 4 13 

% within 
اإلسالم_الدّولأصل_العالقة_بين_

 يَّة
30.8% 23.1% 7.7% 7.7% 30.8% 

100.0
% 

% within 6.3 %3.8 %7.1 %9.1 %15.0 %7.3 مجال_التخصص% 

% of Total 2.0% 1.5% 0.5% 0.5% 2.0% 6.3% 

سلم
 ال

Count 49 15 10 12 92 178 

% within 
اإلسالم_الدّولأصل_العالقة_بين_

 يَّة
27.5% 8.4% 5.6% 6.7% 51.7% 

100.0
% 

% within 86.8 %87.6 %85.7 %90.9 %75.0 %89.1 مجال_التخصص% 

% of Total 23.9% 7.3% 4.9% 5.9% 44.9% 86.8% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 
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% within 
اإلسالم_الدّولأصل_العالقة_بين_

 يَّة
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

% within 100.0 مجال_التخصص
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

 

 

 Crosstabulation تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالمية * مجال_التخصص

  

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالم
 ية

أرفض 
 بشدة

Count 9 5 1 3 14 32 

% within 
_غير_إسالمتحالف_دولة_إسالمية

 ية
28.1% 15.6% 3.1% 9.4% 43.8% 

100.0
% 

% within 15.6 %13.3 %21.4 %9.1 %25.0 %16.4 مجال_التخصص% 

% of Total 4.4% 2.4% 0.5% 1.5% 6.8% 15.6% 

 Count 6 0 3 1 6 16 أرفض

% within 
تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالم
 ية

37.5% 0.0% 18.8% 6.3% 37.5% 
100.0

% 

% within 7.8 %5.7 %7.1 %27.3 %0.0 %10.9 مجال_التخصص% 

% of Total 2.9% 0.0% 1.5% 0.5% 2.9% 7.8% 
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ال 
أرفض 
والأواف
 ق

Count 13 7 4 4 29 57 

% within 
تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالم
 ية

22.8% 12.3% 7.0% 7.0% 50.9% 
100.0

% 

% within 27.8 %27.6 %28.6 %36.4 %35.0 %23.6 مجال_التخصص% 

% of Total 6.3% 3.4% 2.0% 2.0% 14.1% 27.8% 

 Count 13 5 2 1 27 48 أوافق

% within 
تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالم
 ية

27.1% 10.4% 4.2% 2.1% 56.3% 
100.0

% 

% within 23.4 %25.7 %7.1 %18.2 %25.0 %23.6 مجال_التخصص% 

% of Total 6.3% 2.4% 1.0% 0.5% 13.2% 23.4% 

أوافق 
 بشدة

Count 14 3 1 5 29 52 

% within 
تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالم
 ية

26.9% 5.8% 1.9% 9.6% 55.8% 
100.0

% 

% within 25.4 %27.6 %35.7 %9.1 %15.0 %25.5 مجال_التخصص% 

% of Total 6.8% 1.5% 0.5% 2.4% 14.1% 25.4% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 

% within 
تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالم
 ية

26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 
100.0

% 

% within 100.0 مجال_التخصص
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 
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% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

 

صصإسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إسالمية * مجال_التخ    Crosstabulation 

  

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إس
 المية

أرفض 
 بشدة

Count 17 6 2 5 25 55 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إ
 سالمية

30.9% 10.9% 3.6% 9.1% 45.5% 
100.0

% 

% within 26.8 %23.8 %35.7 %18.2 %30.0 %30.9 مجال_التخصص% 

% of Total 8.3% 2.9% 1.0% 2.4% 12.2% 26.8% 

 Count 5 1 2 2 13 23 أرفض

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إ
 سالمية

21.7% 4.3% 8.7% 8.7% 56.5% 
100.0

% 

% within 11.2 %12.4 %14.3 %18.2 %5.0 %9.1 مجال_التخصص% 

% of Total 2.4% 0.5% 1.0% 1.0% 6.3% 11.2% 

ال 
أرفض 
والأوا
 فق

Count 18 7 3 4 30 62 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إ
 سالمية

29.0% 11.3% 4.8% 6.5% 48.4% 
100.0

% 

% within 30.2 %28.6 %28.6 %27.3 %35.0 %32.7 مجال_التخصص% 
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% of Total 8.8% 3.4% 1.5% 2.0% 14.6% 30.2% 

 Count 7 6 2 2 20 37 أوافق

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إ
 سالمية

18.9% 16.2% 5.4% 5.4% 54.1% 
100.0

% 

% within 18.0 %19.0 %14.3 %18.2 %30.0 %12.7 مجال_التخصص% 

% of Total 3.4% 2.9% 1.0% 1.0% 9.8% 18.0% 

أوافق 
 بشدة

Count 8 0 2 1 17 28 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إ
 سالمية

28.6% 0.0% 7.1% 3.6% 60.7% 
100.0

% 

% within 13.7 %16.2 %7.1 %18.2 %0.0 %14.5 مجال_التخصص% 

% of Total 3.9% 0.0% 1.0% 0.5% 8.3% 13.7% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إ

يةسالم  
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

% within 100.0 مجال_التخصص
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 
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 Crosstabulation إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالمية * مجال_التخصص

  

 مجال_التخصص

Total تصاديإق إداري غير ذلك  شرعي إجتماعي 

إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالم
 ية

أرفض 
 بشدة

Count 28 8 7 8 61 112 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالم
 ية

25.0% 7.1% 6.3% 7.1% 54.5% 
100.0

% 

% within 54.6 %58.1 %57.1 %63.6 %40.0 %50.9 مجال_التخصص% 

% of Total 13.7% 3.9% 3.4% 3.9% 29.8% 54.6% 

 Count 6 3 2 4 19 34 أرفض

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالم
 ية

17.6% 8.8% 5.9% 11.8% 55.9% 
100.0

% 

% within 16.6 %18.1 %28.6 %18.2 %15.0 %10.9 مجال_التخصص% 

% of Total 2.9% 1.5% 1.0% 2.0% 9.3% 16.6% 

ال 
أرفض 
والأوا
 فق

Count 10 8 1 2 21 42 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالم
 ية

23.8% 19.0% 2.4% 4.8% 50.0% 
100.0

% 

% within 20.5 %20.0 %14.3 %9.1 %40.0 %18.2 مجال_التخصص% 

% of Total 4.9% 3.9% 0.5% 1.0% 10.2% 20.5% 

 Count 4 1 0 0 0 5 أوافق
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% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالم
ةي  

80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
100.0

% 

% within 2.4 %0.0 %0.0 %0.0 %5.0 %7.3 مجال_التخصص% 

% of Total 2.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 

أوافق 
 بشدة

Count 7 0 1 0 4 12 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالم
 ية

58.3% 0.0% 8.3% 0.0% 33.3% 
100.0

% 

% within جال_التخصصم  12.7% 0.0% 9.1% 0.0% 3.8% 5.9% 

% of Total 3.4% 0.0% 0.5% 0.0% 2.0% 5.9% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالم
 ية

26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 
100.0

% 

% within 100.0 مجال_التخصص
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

*  السياسيَّةالحق_السياسي_في_المشاركة_

 مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

مشروعية_تعدد_الجماعات * 

خصصمجال_الت  
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

*  اإلسالميَّةأصل_العالقة_بين_األحزاب_

 مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

*  السياسيَّةمشروعية_تحالف_األحزاب_

 مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

*  اإلسالميَّة_الدّولأصل_العالقة_بين_

 مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالمية * 

 مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إسالمية 

 * مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالمية * 

 مجال_التخصص
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

 

* مجال_التخصص السياسيَّةسي_في_المشاركة_الحق_السيا  

 

 Total مجال_التخصص
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 شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك

السيالحق_السياسي_في_المشاركة_

 اسيَّة

 Count 9 1 2 0 11 23 ال أعلم

% within 

السيالحق_السياسي_في_المشاركة_

 اسيَّة

39.1% 4.3% 8.7% 0.0% 47.8% 
100.0

% 

% within 11.2 %10.5 %0.0 %18.2 %5.0 %16.4 مجال_التخصص% 

% of Total 4.4% 0.5% 1.0% 0.0% 5.4% 11.2% 

هذا الحق 

يمارسه 

المسلمو

ن وغير 

المسلمين 

 معا

Count 46 19 9 14 94 182 

% within 

السيالحق_السياسي_في_المشاركة_

 اسيَّة

25.3% 10.4% 4.9% 7.7% 51.6% 
100.0

% 

% within مجال_التخصص 
83.6% 95.0% 81.8% 

100.0
% 

89.5% 88.8% 

% of Total 22.4% 9.3% 4.4% 6.8% 45.9% 88.8% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 

% within 

السيالحق_السياسي_في_المشاركة_

 اسيَّة

26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 
100.0

% 

% within 100.0 مجال_التخصص

% 

100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 

% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 
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 Crosstabulation مشروعية_تعدد_الجماعات * مجال_التخصص

  

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

 Count 4 3 1 2 15 25 أرفض بشدة مشروعية_تعدد_الجماعات

% within 

_تعدد_الجماعاتمشروعية  
16.0% 12.0% 4.0% 8.0% 60.0% 100.0% 

% within 12.2 %14.3 %14.3 %9.1 %15.0 %7.3 مجال_التخصص% 

% of Total 2.0% 1.5% 0.5% 1.0% 7.3% 12.2% 

 Count 4 3 1 1 7 16 أرفض

% within 

 مشروعية_تعدد_الجماعات
25.0% 18.8% 6.3% 6.3% 43.8% 100.0% 

% within 7.8 %6.7 %7.1 %9.1 %15.0 %7.3 مجال_التخصص% 

% of Total 2.0% 1.5% 0.5% 0.5% 3.4% 7.8% 

ال أرفض 

 والأوافق

Count 13 3 3 5 19 43 

% within 

 مشروعية_تعدد_الجماعات
30.2% 7.0% 7.0% 11.6% 44.2% 100.0% 

% within 21.0 %18.1 %35.7 %27.3 %15.0 %23.6 مجال_التخصص% 

% of Total 6.3% 1.5% 1.5% 2.4% 9.3% 21.0% 

 Count 12 6 4 1 27 50 أوافق
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% within 

 مشروعية_تعدد_الجماعات
24.0% 12.0% 8.0% 2.0% 54.0% 100.0% 

% within 24.4 %25.7 %7.1 %36.4 %30.0 %21.8 مجال_التخصص% 

% of Total 5.9% 2.9% 2.0% 0.5% 13.2% 24.4% 

افق بشدةأو  Count 22 5 2 5 37 71 

% within 

 مشروعية_تعدد_الجماعات
31.0% 7.0% 2.8% 7.0% 52.1% 100.0% 

% within 34.6 %35.2 %35.7 %18.2 %25.0 %40.0 مجال_التخصص% 

% of Total 10.7% 2.4% 1.0% 2.4% 18.0% 34.6% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 

% within 

_تعدد_الجماعاتمشروعية  
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 100.0% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 مجال_التخصص% 

% of Total 26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 100.0% 
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* مجال_التخصص اإلسالميَّةأصل_العالقة_بين_األحزاب_  Crosstabulation 

  

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

اإلسالأصل_العالقة_بين_األحزاب_
 ميَّة

عالقة 
حرب 
مبينة 
على 
 العقيدة

Count 6 3 0 3 22 34 

% within 
اإلسالأصل_العالقة_بين_األحزاب_

 ميَّة
17.6% 8.8% 0.0% 8.8% 64.7% 

100.0
% 

% within 16.6 %21.0 %21.4 %0.0 %15.0 %10.9 مجال_التخصص% 

% of Total 2.9% 1.5% 0.0% 1.5% 10.7% 16.6% 

 Count 7 2 2 0 7 18 ال أعلم

% within 
اإلسالأصل_العالقة_بين_األحزاب_

 ميَّة
38.9% 11.1% 11.1% 0.0% 38.9% 

100.0
% 

% within 8.8 %6.7 %0.0 %18.2 %10.0 %12.7 مجال_التخصص% 

% of Total 3.4% 1.0% 1.0% 0.0% 3.4% 8.8% 

عالقة 
سلم 
مبنية 
على 
أسس 
المواط
 نة

Count 42 15 9 11 76 153 

% within 
اإلسالأصل_العالقة_بين_األحزاب_

 ميَّة
27.5% 9.8% 5.9% 7.2% 49.7% 

100.0
% 

% within 74.6 %72.4 %78.6 %81.8 %75.0 %76.4 مجال_التخصص% 

% of Total 20.5% 7.3% 4.4% 5.4% 37.1% 74.6% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 
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% within 
اإلسالأصل_العالقة_بين_األحزاب_

 ميَّة
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

% within 100.0 مجال_التخصص
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

 

 

* مجال_التخصص سياسيَّةالمشروعية_تحالف_األحزاب_  Crosstabulation 

  

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

السيمشروعية_تحالف_األحزاب_
 اسيَّة

أرفض 
 بشدة

Count 24 8 4 6 48 90 

% within 
السيمشروعية_تحالف_األحزاب_

 اسيَّة
26.7% 8.9% 4.4% 6.7% 53.3% 

100.0
% 

% within ال_التخصصمج  43.6% 40.0% 36.4% 42.9% 45.7% 43.9% 

% of Total 11.7% 3.9% 2.0% 2.9% 23.4% 43.9% 

 Count 6 5 3 2 21 37 أرفض

% within 
السيمشروعية_تحالف_األحزاب_

 اسيَّة
16.2% 13.5% 8.1% 5.4% 56.8% 

100.0
% 

% within 18.0 %20.0 %14.3 %27.3 %25.0 %10.9 مجال_التخصص% 

% of Total 2.9% 2.4% 1.5% 1.0% 10.2% 18.0% 
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ال 
أرفض 
والأوا
 فق

Count 13 5 3 4 26 51 

% within 
السيمشروعية_تحالف_األحزاب_

 اسيَّة
25.5% 9.8% 5.9% 7.8% 51.0% 

100.0
% 

% within 24.9 %24.8 %28.6 %27.3 %25.0 %23.6 مجال_التخصص% 

% of Total 6.3% 2.4% 1.5% 2.0% 12.7% 24.9% 

 Count 12 2 1 2 10 27 أوافق

% within 
السيمشروعية_تحالف_األحزاب_

 اسيَّة
44.4% 7.4% 3.7% 7.4% 37.0% 

100.0
% 

% within 13.2 %9.5 %14.3 %9.1 %10.0 %21.8 مجال_التخصص% 

% of Total 5.9% 1.0% 0.5% 1.0% 4.9% 13.2% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 

% within 
السيمشروعية_تحالف_األحزاب_

 اسيَّة
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

% within 100.0 مجال_التخصص
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 
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* مجال_التخصص اإلسالميَّة_الدّولأصل_العالقة_بين_  Crosstabulation 

  

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

اإلسالم_الدّولأصل_العالقة_بين_
 يَّة

الحر
 ب

Count 2 2 0 1 9 14 

% within 
اإلسالم_الدّولأصل_العالقة_بين_

 يَّة
14.3% 14.3% 0.0% 7.1% 64.3% 

100.0
% 

% within 6.8 %8.6 %7.1 %0.0 %10.0 %3.6 مجال_التخصص% 

% of Total 1.0% 1.0% 0.0% 0.5% 4.4% 6.8% 

 Count 4 3 1 1 4 13 ال أعلم

% within 
اإلسالم_الدّولأصل_العالقة_بين_

 يَّة
30.8% 23.1% 7.7% 7.7% 30.8% 

100.0
% 

% within 6.3 %3.8 %7.1 %9.1 %15.0 %7.3 مجال_التخصص% 

% of Total 2.0% 1.5% 0.5% 0.5% 2.0% 6.3% 

 Count 49 15 10 12 92 178 السلم

% within 
اإلسالم_الدّولأصل_العالقة_بين_

 يَّة
27.5% 8.4% 5.6% 6.7% 51.7% 

100.0
% 

% within 86.8 %87.6 %85.7 %90.9 %75.0 %89.1 مجال_التخصص% 

% of Total 23.9% 7.3% 4.9% 5.9% 44.9% 86.8% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 
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% within 
اإلسالم_الدّولأصل_العالقة_بين_

 يَّة
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

% within 100.0 مجال_التخصص
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

 

 

 Crosstabulation تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالمية * مجال_التخصص

  

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالم
 ية

أرفض 
 بشدة

Count 9 5 1 3 14 32 

% within 
تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالم
 ية

28.1% 15.6% 3.1% 9.4% 43.8% 
100.0

% 

% within 15.6 %13.3 %21.4 %9.1 %25.0 %16.4 مجال_التخصص% 

% of Total 4.4% 2.4% 0.5% 1.5% 6.8% 15.6% 

 Count 6 0 3 1 6 16 أرفض

% within 
تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالم
 ية

37.5% 0.0% 18.8% 6.3% 37.5% 
100.0

% 

% within 7.8 %5.7 %7.1 %27.3 %0.0 %10.9 مجال_التخصص% 

% of Total 2.9% 0.0% 1.5% 0.5% 2.9% 7.8% 
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ال 
أرفض 
والأواف
 ق

Count 13 7 4 4 29 57 

% within 
تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالم
 ية

22.8% 12.3% 7.0% 7.0% 50.9% 
100.0

% 

% within 27.8 %27.6 %28.6 %36.4 %35.0 %23.6 مجال_التخصص% 

% of Total 6.3% 3.4% 2.0% 2.0% 14.1% 27.8% 

 Count 13 5 2 1 27 48 أوافق

% within 
تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالم
 ية

27.1% 10.4% 4.2% 2.1% 56.3% 
100.0

% 

% within 23.4 %25.7 %7.1 %18.2 %25.0 %23.6 مجال_التخصص% 

% of Total 6.3% 2.4% 1.0% 0.5% 13.2% 23.4% 

أوافق 
 بشدة

Count 14 3 1 5 29 52 

% within 
سالمتحالف_دولة_إسالمية_غير_إ

 ية
26.9% 5.8% 1.9% 9.6% 55.8% 

100.0
% 

% within 25.4 %27.6 %35.7 %9.1 %15.0 %25.5 مجال_التخصص% 

% of Total 6.8% 1.5% 0.5% 2.4% 14.1% 25.4% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 

% within 
تحالف_دولة_إسالمية_غير_إسالم
 ية

26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 
100.0

% 

% within 100.0 مجال_التخصص
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 
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% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

 

 

 Crosstabulation إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إسالمية * مجال_التخصص

  

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

مية_ضد_غير_إسإسالمية_غير_إسال
 المية

أرفض 
 بشدة

Count 17 6 2 5 25 55 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إ
 سالمية

30.9% 10.9% 3.6% 9.1% 45.5% 
100.0

% 

% within 26.8 %23.8 %35.7 %18.2 %30.0 %30.9 مجال_التخصص% 

% of Total 8.3% 2.9% 1.0% 2.4% 12.2% 26.8% 

 Count 5 1 2 2 13 23 أرفض

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إ
 سالمية

21.7% 4.3% 8.7% 8.7% 56.5% 
100.0

% 

% within 11.2 %12.4 %14.3 %18.2 %5.0 %9.1 مجال_التخصص% 

% of Total 2.4% 0.5% 1.0% 1.0% 6.3% 11.2% 

ال 
أرفض 
والأوا
 فق

Count 18 7 3 4 30 62 

% within 
_إسالمية_ضد_غير_إإسالمية_غير

 سالمية
29.0% 11.3% 4.8% 6.5% 48.4% 

100.0
% 
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% within 30.2 %28.6 %28.6 %27.3 %35.0 %32.7 مجال_التخصص% 

% of Total 8.8% 3.4% 1.5% 2.0% 14.6% 30.2% 

 Count 7 6 2 2 20 37 أوافق

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إ
 سالمية

18.9% 16.2% 5.4% 5.4% 54.1% 
100.0

% 

% within 18.0 %19.0 %14.3 %18.2 %30.0 %12.7 مجال_التخصص% 

% of Total 3.4% 2.9% 1.0% 1.0% 9.8% 18.0% 

أوافق 
 بشدة

Count 8 0 2 1 17 28 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إ
 سالمية

28.6% 0.0% 7.1% 3.6% 60.7% 
100.0

% 

% within لتخصصمجال_ا  14.5% 0.0% 18.2% 7.1% 16.2% 13.7% 

% of Total 3.9% 0.0% 1.0% 0.5% 8.3% 13.7% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_غير_إ
 سالمية

26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 
100.0

% 

% within 100.0 مجال_التخصص
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 
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 Crosstabulation إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالمية * مجال_التخصص

  

 مجال_التخصص

Total شرعي إجتماعي إقتصادي إداري غير ذلك 

إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالم
 ية

أرفض 
 بشدة

Count 28 8 7 8 61 112 

% within 
المية_غير_إسالمية_ضد_إسالمإس

 ية
25.0% 7.1% 6.3% 7.1% 54.5% 

100.0
% 

% within 54.6 %58.1 %57.1 %63.6 %40.0 %50.9 مجال_التخصص% 

% of Total 13.7% 3.9% 3.4% 3.9% 29.8% 54.6% 

 Count 6 3 2 4 19 34 أرفض

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالم
 ية

17.6% 8.8% 5.9% 11.8% 55.9% 
100.0

% 

% within 16.6 %18.1 %28.6 %18.2 %15.0 %10.9 مجال_التخصص% 

% of Total 2.9% 1.5% 1.0% 2.0% 9.3% 16.6% 

ال 
أرفض 
والأوا
 فق

Count 10 8 1 2 21 42 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالم
 ية

23.8% 19.0% 2.4% 4.8% 50.0% 
100.0

% 

% within ال_التخصصمج  18.2% 40.0% 9.1% 14.3% 20.0% 20.5% 

% of Total 4.9% 3.9% 0.5% 1.0% 10.2% 20.5% 

 Count 4 1 0 0 0 5 أوافق
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% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالم
 ية

80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
100.0

% 

% within 2.4 %0.0 %0.0 %0.0 %5.0 %7.3 مجال_التخصص% 

% of Total 2.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 

أوافق 
 بشدة

Count 7 0 1 0 4 12 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالم
 ية

58.3% 0.0% 8.3% 0.0% 33.3% 
100.0

% 

% within 5.9 %3.8 %0.0 %9.1 %0.0 %12.7 مجال_التخصص% 

% of Total 3.4% 0.0% 0.5% 0.0% 2.0% 5.9% 

Total Count 55 20 11 14 105 205 

% within 
إسالمية_غير_إسالمية_ضد_إسالم
 ية

26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 
100.0

% 

% within 100.0 مجال_التخصص
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

% of Total 
26.8% 9.8% 5.4% 6.8% 51.2% 

100.0
% 

 

 

 

 


