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 المقدمة

الحسػػػد ل الػػػ ا شعػػػ  الذػػػرنعة اإلسػػػالمية ،ػػػؾرجا    ػػػد  ب ػػػا  إل ػػػراج 
السكمفيؽ عؽ داعية هؾ أهؼ  كحجة حاكسة عمػي ؼ  كمشػارجا    ػد  ب ػا إلػ  

أعغػػؼ الشػػاس  -( ملسو هيلع هللا ىلصمػػش ؼ حجػػة  ل رسػػ  ،حيػػ     الحػػ   كلػػؼ  حػػ   حػػد 
ػػا  كأكرػػرهؼ مذػػؾرة كعػػد ج  ػػا  كألق ػػؼ سياسػػة كحكسج بالحشفيػػة الدػػسحة  - مقج

 كأمر،ا باتحاع .
 ( مؽ ال ذد د كاتحاع ال ؾ    ، سا م مكػة  كقػاؿ "ملسو هيلع هللا ىلصكقد ح ر،ا الشحي 

ا   " بعثتم مقرسين ومل تبعثوا معرسين تي من ذـةة إين أخاف طذ أم ( "ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ أيزج

 ". طامل، ومن حؽم جائر، ومن هوى متبع
 ٚتعد:

إف قزية الحكؼ لي اإلسالـ تع حػر مػؽ أهػؼ القزػايا   ف اإلمامػة  سػا 
 ".ؾة لي حراسة الد ؽ كسياسة الد،يايقؾؿ الساكردا مؾضؾعة " لخاللة الشح

ك،غاـ الحكؼ الس حع لي العالؼ اإلسالمي  شعكس ايجابجا كسمحجا عم  د ؽ 
سيؽ كد،ياهؼ  سسؾجا ب ؼ لي آلاؽ ا ل ػااـ بذػرنع  ؼ الربا،يػة  كال قػدـ السدم

لػػي وػػحؾف حيػػات ؼ السد،يػػة  أك ا،حظاطجػػا ب ػػؼ لػػي بػػرالؽ الفرقػػة كا ،حػػالؿ 
كال خمػػو كال قميػػد كال حعيػػة  كلسػػا  ػػاف ،غػػاـ الحكػػؼ اإلسػػالمي هػػؾ الشسػػؾ ج 

ؿ كاإل ػػا  ا مرػػ  لشغػػاـ الحكػػؼ  كهػػؾ الشسػػؾ ج الػػ ا تدػػؾد ليػػ  محػػادئ العػػد
ػا كمحكػؾميؽ مػا   سشؾ،ػ  مػؽ حقػؾؽ  كالسداكاة  كن حق  ليػ  لمجسيػع حكامج
كحرنػػػات لػػػسف اإل،دػػػا،ية لػػػؼ كلػػػؽ تدػػػ ظع م سػػػا بم ػػػ  مػػػؽ روػػػد الػػػؾعي 
ػا سياسػيجا   حقػ  ليػ   الدياسي  كم سا شرب  مؽ ،غؼ الحكؼ أف تقدـ ،غامج

غػػاـ العػػدؿ الدياسػػي كا ش سػػاعي بػػيؽ الشػػاس عمػػ  الشحػػؾ الػػ ا يحققػػ  الش
 اإلسالمي.
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كال رب اليـؾ أعمؼ مؽ السدمسيؽ أ،فد ؼ ب  ة الحقيقة  ل ؾ يعمػؼ عمػؼ 
اليقػػيؽ أ،ػػ  إ ا طحػػ  السدػػمسؾف ،سػػؾ ج الحكػػؼ الػػ ا شػػا هؼ بػػ  اإلسػػالـ 
كهيسشة ورنع   الدػسحا  عمػ  حيػات ؼ  لػسف الدػيادة عمػ  الحذػرنة شسيعجػا 

ا بك  ما أكتي مؽ قػؾة  س كؾف لمسدمسيؽ دكف غيرهؼ  كل ا لس،  يعس  شاهدج
ػػػا دعؾتػػػ   أف يرػػػد السدػػػمسيؽ عػػػؽ هػػػ ا الشغػػػاـ كعػػػؽ تمكػػػؼ الذػػػرنعة لارضج
لمعمسا،ية حيشجا  كلمدكلة السد،يػة حيشجػا  كلمديسقراطيػة كسػيادة الذػعا آحيا،جػا 

 أ ر .
كقد  رر لي عرر،ا الكػالـ عػؽ الديسقراطيػة  كألػح الحػاؿ لػي السظالحػة 

تسر ب ا الػحالد اإلسػالمية  كلػي عػ  ب   لسف الس  حع لمحالة الدياسية ال ي 
الرؾرات العربية كتحرنر إرادة الذعؾب كإزالػة ا ،غسػة الد  اتؾرنػة الحاكسػة  
كال ظمػػػع إلػػػ  عرػػػر شد ػػػد يدػػػؾد ليػػػ  العػػػدؿ كتعػػػؼ بػػػ  الحرنػػػة  أ ػػػحح  
الديسقراطية وعارجا ت  و ب  الذعؾب  كحمسجا تخف  ل  القمػؾب  كأ ػحح هػ ا 

جر ه ا العرر السرتقا  كالدكا  الذػالي مػؽ  ػ  الشغاـ الديسقراطي ك  ،  ل
أمراض الشغاـ الد  اتؾرا الدياسية كا ق رػادية بػ  كا ش ساعيػة  مػؽ هشػا 
كػػاف ا  يػػارا لسؾضػػؾع الححػػم " الديسقراطيػػة ك،غرنػػة الدػػيادة مػػؽ كش ػػة 

 الشغر اإلسالمية ".
كقػػػػد حاكلػػػػ  أف أوػػػػارؾ ب ػػػػ ن الدراسػػػػة   لحيػػػػاف السؾ ػػػػ  اإلسػػػػالمي 

ؽ محادئ الشغاـ الديسقراطي كآليات   ح   يكؾف السدػمسؾف عمػ  الرحيح م
بيشة مؽ أمرهؼ لي أهؼ قزاياهؼ العررنة أ  كهػي قزػية الحكػؼ كمدػا م   
كأسػػس العالقػػة بػػيؽ الحػػاكؼ كالسحكػػـؾ  كحػػدكد مػػا أقػػرن الػػد ؽ لمحكػػاـ مػػؽ 
سمظة  كلمذعؾب كا لراد مؽ حقػؾؽ كحرنػات  كالؾقػؾؼ عمػ  مػد  مؾالقػة 

 ليات ه ا الشغاـ  حكاـ الذرنعة اإلسالمية أك مخالف   ل ا.محادئ كآ
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 ِٕٙج اٌدزاظح
هؾ السػش   ال كػاممي كهػؾ الػ ا اع سػدن لػي تمػػ الدراسػة مػؽ الشاحيػة 
ػا لػي  ػفحات ا  ال ظحيقية كسؾؼ  ران القارئ الكرنؼ مشحرجا بيؽ سػظؾرها قا سج

 ك  بحدا مؾقع .
 عٕاصس اٌثحث

 ٔظس٠ح اٌع١ادج يف اٌفىس اٌغستٟاٌفصً األٚي : اٌدديمساط١ح ٚ
 .السححم ا كؿ : مف ـؾ الديسقراطية 
 .السححم الرا،ي : ال ظؾر ال ارنخي لسف ـؾ الديسقراطية 
 .السححم الرالم : أوكاؿ الديسقراطية 
 .السححم الرابع : السحادئ العامة لمشغاـ الديسقراطي 

o .)محدأ سيادة الذعا  حاكسية الذعا 
o .غرنات الديادة، 

  سيادة ا مة.،غرنة 
 .غرنة سيادة الذعا، 
 .غرنة سيادة القا،ؾف، 

اٌفصً اٌثأٟ : ٔظس٠ح اٌع١ادج )احلاو١ّح( يف ادلر٘ث١ح 
 اإلظال١ِح

 .تس يد 
 .أقؾاؿ كآرا  حؾؿ  احا الديادة لي الدكلة اإلسالمية 
  السححػػػػم ا كؿ : ا تجػػػػان ا كؿ القا ػػػػ  بدػػػػيادة الذػػػػرنعة

 ة سيادة الذعا الديسقراطي. الحاكسية اإلل ية( كمؾقف  مؽ ،غرن
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o  إشساع ا مة عمػ  أف الدػيادة " الحاكسيػة " لمذػرع
   غير.
o   ا دلػػػػػػة عمػػػػػػ  أف الدػػػػػػيادة كال ذػػػػػػرنع السظمػػػػػػ

 كالحاكسية   يكؾ،اف إ  ل.
o .اق زا  عقيدة ال ؾحيد لديادة الذرع   غير 

  السححم الرػا،ي : ا تجػان الرػا،ي القا ػ  بػ ف الدػيادة ل مػة
 غرنة سيادة الذعا الديسقراطي.كمؾقف  مؽ ،

  السححػػػػم الرالػػػػم : ا تجػػػػان الرالػػػػم القا ػػػػ  بػػػػ ف الدػػػػيادة
 لإل،داف كمؾقف  مؽ ،غرنة سيادة الذعا الديسقراطي.

  السححػػػم الرابػػػع : ا تجػػػان الرابػػػع القا ػػػ  بشغرنػػػة ازدكاشيػػػة
الدػػػػػيادة   م كا مػػػػػة ( كمؾقفػػػػػ  مػػػػػؽ ،غرنػػػػػة سػػػػػيادة الذػػػػػعا 

 الديسقراطي.
 مس : ،غرنات الديادة لي ميااف اإلسالـ.السححم الخا 

 .كتذ س  عم  أهؼ الش ا   كال ؾ يات:  خامتح
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 اٌفصً األٚي 
 اٌدديمساط١ح ٚٔظس٠ح اٌع١ادج يف اٌفىس اٌغستٟ

 ادلثحث األٚي
 اٌدديمساط١ح ِفَٙٛ

كمسػػة  ؾ،ا،يػػة قديسػػة مكؾ،ػػة مػػؽ لفغ ػػيؽ Democracyالديسقراطيػػة : 
كتعشػػي الحكػػؼ أك الدػػمظة Kratiaلرا،يػػة كتعشػػي الذػػعا  كاDemosا كلػ  

راتيا " كتعشػي حكػؼ أك ديسؾ  -Demokratiaلي اليؾ،ا،ية "  االكمس اف معج ك 
 .سمظة الذعا

ػػكتظمػػ  عمػػ  ،غػػاـ  عمػػ  أعسػػاؿ  االحكػػؼ الػػ ا يكػػؾف الذػػعا ليػػ  رقيحج
الحكؾمػػة بؾاسػػظة السجػػالس الشيابيػػة  كنكػػؾف لشػػؾاب ا مػػة سػػمظة إ ػػدار 

 .(1 القؾا،يؽ
 اٌرعس٠فاخ اٌرٟ ل١ٍد يف اٌدديمساط١ح ٟ٘ :ِٚٓ تني 

شػػا  لػػي السؾسػػؾعة العربيػػة السيدػػرة " الديسقراطيػػة معشاهػػا سػػيادة  -1
الذػػعا كهؾ،غػػاـ سياسػػي تكػػؾف ليػػ  الدػػيادة لجسيػػع السػػؾاطشيؽ   لفػػرد ك  

 .(2 لظحقة "

                                                           

 إوػػػراؼ   وػػػفي  غربػػػاؿ دار إحيػػػا  ال ػػػراث العربػػػي السؾسػػػؾعة العربيػػػة السيدػػػرة -1
 86ص 1ش ر إبػراهيؼ مػد ؾر د  السعجؼ الفمدفي مجسع الم ػة العربيػة ترػ837ص

السظابع ا ميرنة مرر  دا رة السعارؼ لمحد ا،ي السجمد الرامؽ ال يحة العامة لذحؾف 
د. عػػػد،اف عمػػػي رضػػا الشحػػػؾا الشاوػػػر دار  ك ػػاب الذػػػؾر    الديسقراطيػػة 232ص

عحػػاس   كالديسقراطيػػة لػػي اإلسػػالـ 35 36ـ ص1985 ھ1445الرػػحؾة القػػاهرة 
   الشاور دار السعارؼ الظحعة الرالرة.12لعقاد صمحسؾد ا

 .837لعربية السيدرة صالسؾسؾعة ا -2
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شػػػا  لػػػي دا ػػػرة السعػػػارؼ الحرنظا،يػػػة أف الديسقراطيػػػة " وػػػك  مػػػؽ  -2
حػػػ  اتخػػػا  القػػػرار  ليػػػ  مجسػػػؾع السػػػؾاطشيؽ محاوػػػرةأوػػػكاؿ الحكػػػؼ يسػػػارس 

 .(1 لحكؼ ا غمحية "  االدياسي تظحيقج 
شػػػا  لػػػي السؾسػػػؾعة الدياسػػػية مػػػا ،رػػػ  " تقػػػـؾ  ػػػ  ا ،غسػػػة  -3

الديسقراطية عم  أساس لكرا كاحد كهؾ أف الدمظة ترشع إل  الذػعا كأ،ػ  
  ػػػػاحا الدػػػػيادة  أا أف الديسقراطيػػػػة لػػػػي الش ايػػػػة هػػػػي محػػػػدأ الدػػػػيادة

 .(2 "الذعحية
كنعرل ػػا إبراهػػاـ لشكػػؾلؽ الػػر يس ا مرنكػػي الدػػادس عذػػر ب ، ػػا "  -4

 .(3 حكؼ الذعا لمذعا كمؽ الذعا " 
كعرل ا تػؾرنؽ ب ، ػا " ا  يػار حػر لمحػاكسيؽ مػؽ قحػ  السحكػؾميؽ  -5

 .(4   ؼ  الؿ ل رات مش غسة " 

                                                           

الشاوػػر دار  الظحعػػة ا كلػػ   9،غػػرات حػػؾؿ الديسقراطيػػة   سػػميؼ   غاكلػػي ص -1
 ـ.2444كا   سشة

السؤسدػػػة  756ص 2ش كآ ػػػركف  يػػػاليكسؾسػػػؾعة الدياسػػػية د.عحػػػد الؾهػػػاب الال -2
 .ـ1981العربية بيركت 

ؾ ػػ  اإلسػػالـ ،قػػالج عػػؽ الديسقراطيػػة كم 399اإل،دػػا،ية د. ق ػػر الػػد ؽ  ػػؾ،س ص -3
رسػػالة ماشدػػ ير إعػػداد   ،ػػؾر مرػػظف  الرهػػؾاف إوػػراؼ عحػػد الػػرحسؽ حدػػؽ مش ا

  الػػشغؼ الدياسػػية لمدكلػػة ـ1983ھ 1443حشحكػػة السيػػدا،ي شامعػػة أـ القػػر  سػػشة
دار الفكػػر الجػػامعي  196كالحكؾمػػة لػػي ضػػؾ  الذػػرنعة اإلسػػالمية داكد الحػػاز  ص

 ـ.2446اإلسكشدرنة سشة 
ترشسػػة  39طيػػة حكػػؼ ا كررنػػة أـ ضػػسا،ات ا قميػػة آ ف تػػؾرنؽ صمػػا هػػي الديسقرا -4

 .ـ2441حدؽ قحيدي الظحعة الرا،ية الشاور دار الدامي بيركت 
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 د  ب ، ا " ،غػاـ سياسػي يقػدـ لػرص دسػ ؾرنة دكرنػةحكعرل ا لي -6
ل  يير مدؤكليؽ الحكؾمة  كميكا،يكيػة اش ساعيػة تدػسح  كحػر شػا  مسكػؽ 
مؽ الدكاف لم  لير عمػ  القػرارات الر يدػية مػؽ  ػالؿ ا  يػارهؼ لمس شالدػيؽ 

 .(1 لمفؾز بالسشا ا الدياسية " 
عشد  ِٓ ٘رٖ اٌرعس٠فاخ اٌعاتمح ٌٍدديمساط١ح ٔعٍُ أٔٙا ذعٕٟ

   كتعشػػػي ا  يػػػار الذػػػعا  أرباب ػػػا ك ػػػا،عي ا حكػػػؼ الذػػػعا ،فدػػػ  بشفدػػػ
كا ح كاـ إل  الذعا عشد حرؾؿ الشااع كا   الؼ  لالذعا سمظة عميا   

 تعمؾ سيادت  سيادة  ك  إرادت  إرادة.
لػػ هؼ مػػا يسيػػا الديسقراطيػػة عػػؽ الػػشغؼ الدياسػػية ا  ػػر  هػػؾ إعظػػا  
الديادة لمذػعا  لالدياسػيؾف يرػشفؾف ا ،غسػة الدياسػية بحدػا مػؽ لػ  

كأ،غسة " ديسقراطيػة  (2 رسة الدمظة إل  أ،غسة " مؾ،ؾقراطية " ح  لي مسا
"  لا ،غسػة السؾ،ؾقراطيػة كهػػي أ،غسػة الحكػػؼ الفػردا السظمػػ  الػ ا يسدػػػ 
باماـ الدمظة  كنفرض ألكارن كطرنقة حكسػ  عمػ  الذػعا  كقػد يحسػ  هػ ا 
الحػػاكؼ اسػػؼ السمػػػ أك الػػد  اتؾرعم  الظاغيػػة " الحػػاكؼ السدػػ حد " كلػػي هػػ ا 

لشػػؾع مػػؽ ا ،غسػػة   قيسػػة لػػرأا الذػػعا أك أغمحي ػػ  مػػا داـ الحػػاكؼ يسدػػػ ا
آل رنؽ سؾ  الظاعػة اا يفكر  كهؾ ال ا يقرر  كما عم  بالدمظة ل ؾ ال 

                                                           

  السر ػا العراقػي لمححػؾث 19الديسقراطية مفاهيؼ كتجارب حدؽ لظيو كآ ػركف ص -1
 .17ـ ص2414كالدراسات الظحعة ا كل  

" أا كاحػػػد ك "  Monosمػػػؽ لفغ ػػػيؽ "   مسػػػة مؾ،ؾقراطيػػػة  مسػػػة  ؾ،ا،يػػػة ت كػػػؾف  -2
Cratos  .أا حكػػؼ ليكػػؾف معشاهػػا حكػػؼ الفػػرد الؾاحػػد. ا،غػػر ا ،غسػػة الدياسػػية د "

كزارة ال عمػيؼ كالححػم العمسػي  13 14 الح شؾاد الكاعؼ كد. عمي غالا ال ػا،ي ص
 ـ.1994شامعة ب داد 
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كاإل عاف  أما ا ،غسة الديسقراطية ل ي ا ،غسة ال ػي تدػ سد لي ػا الدػمظة 
 .(1 مؽ الذعا أك غالحي   

هشػػا بحكػػػؼ الذػػعا هػػؾ الذػػػعا تجػػدر اإلوػػارة هشػػا إلػػػ  أف السقرػػؾد 
بالسف ـؾ الدياسػي  أا مجسػؾع ا لػراد الػ  ؽ ت ػؾالر لػي ؼ وػركب الشا ػا  
أا مجسؾع الشا حيؽ لػي الدكلػة  ل ػ ا ا  يػر هػؾ الػ ا يسػارس الحكػؼ مػؽ 

 أش  تحقي  أهداؼ تعؾد عم  الذعا بالسف ؾميؽ الدياسي كا ش ساعي.
  

                                                           

كزارة  24:13ا ،غسػػة الدياسػػية د. ػػالح شػػؾاد الكػػاعؼ  د.عمػػي غالػػا العػػا،ي ص -1
 ـ.1994 1991طحعة عاـ ال عميؼ كالححم العمسي 
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 ادلثحث اٌثأٟ
 ٌدديمساط١حاٌرطٛز اٌرازخيٟ دلفَٙٛ ا

ل ذرنعات السفكر كالذاعر بدأت الديسقراطية ل  بالد اليؾ،اف حيم  اف 
ا لػػر الكحيػػر لػػي ع ػػؾر (ؽ ـ Solon " 638-559 - سػػؾلؾف " الدياسػػ 

بػػػؾادر الديسقراطيػػػة اليؾ،ا،يػػػة لقػػػد عسػػػ  عمػػػ  تحقيػػػ  ،ػػػؾع مػػػؽ ا سػػػ قرار 
عظػػا  كال ػػؾازف ا ش سػػاع  لسج سػػع أليشػػا القػػديؼ  كقػػد شػػا  لػػي دسػػ ؾرن ا

الذػػعا دكف تسيػػا بػػيؽ غشػػ  أك لقيػػر الحػػ  لػػي السدػػاهسة لػػي ا، خػػاب 
الديسقراطيػػػة ا ليشيػػػة لاسػػػ ظاع إقامػػػة ،غػػػاـ  ؽ  ككسػػػع مػػػؽ ،ظػػػانالقزػػػا

مر  "ال يميا يا" كه  محكسة وعحية تزؼ بزػعة ألػؾؼ  (1 السحاكؼ الذعحية 
مؽ القزان كلي ػا يدػ ظيع ألقػر السػؾاطشيؽ أف ي  ػ  مكا،ػ   قاضػ   ك ػاف 

أف تراشػػع سػػمؾؾ أا    شا،ػػا ،غػػر ا سػػ حشاؼ لػػي القزػػاياؽ حق ػػا إلػػمػػ
مؾعو ل  ، اية مػدة  دم ػ   كب ػ ا كضػع سػؾلؾف لػي  ػد الذػعا سػيادة 

ؽ.ـ ( أف  ػاحا  322-374الحكؼ القزػا ي  كإ ا أ ػ ،ا بسحػدأ أرسػظؾ  
الدسػػػ ؾرنكؾف  الدػػػيادة عمػػػي الحكػػػؼ القزػػػا ي هػػػؾ  ػػػاحا الدػػػيادة عمػػػي

 .(2  رح الديادة الذعحية "  اسؾلؾف قد أقاـ ضسشج 

                                                           

ترشسػة  249 214 215قرة الحزارة كؿ د ؾرا،  الجا  ا كؿ السجمد الرا،ي ص -1
   بدراف.

ا،غر السرشع الداب   الشغرنة الدياسية عشػد اليؾ،ػاف  أر،دػ  بػار ر ترشسػة لػؾنس  -2
ـ 1966ة عػػػػاـ مؤسدػػػػة سػػػػج  العػػػػرب طحعػػػػ ـ1966سػػػػشة  94ص 1شاسػػػػكشدر 
 القاهرة.
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يقؾؿ أرسظؾ لػي   ابػ  " الدياسػة " أف الديسقراطيػة هػي " حالػة يسمػػ 
 347-428لي ا ا حرار كالفقرا  زماـ الدمظة لي الدكلة " كقاؿ ألالطؾف  
 .(1 ؽ.ـ ( إف مردر الديادة هي اإلرادة الحرة لمسد شة  الذعا( 

تعد ا،عظالػة باتجػان الحكػؼ  " القؾا،يؽ" ك ا،  ألكار ألالطؾف لي   اب  
ة   شػػيػػع السػػؾاطشيؽ لػػي إدارة وػػحؾف السدالػػديسقراطي  لقػػد أكشػػا اوػػراؾ شس

كأف  ؾضع عم  رأس الدكلة السذرعؾف الػ  ؽ يك دػحؾف الحكسػة مػؽ  ػالؿ 
الحرر با مؾر كاإلحداس بػالؾاقع العسمػي  كهػؤ   يذػكمؾف مجػالس تشفيػ  

 .(2 القؾا،يؽ 
اطيػػة لػػي ال ػػارني القػػديؼ مػػؽ  ػػالؿ   ابػػات هكػػ ا تس ػػد شػػ كر الديسقر 

ألالطؾف كأرسظؾ كغيرهؼ مؽ الك اب كالفالسفة اليؾ،ا،يؽ  ال  ؽ تكمسؾا عؽ 
ا لػػيس بالذػػك  الػػ ا ،ػػران اليػػـؾ حكػػؼ الذػػعا لشفدػػ  كبشفدػػ   كلكػػؽ طحعجػػ

 كالسفاهيؼ السعا رة لمديسقراطية.
كنػػ ها بعػػض الحػػاحريؽ إلػػ  أف إسػػحرطة هػػي أكؿ مػػؽ عرلػػ  الشغػػاـ 

" لػي  Lycurgues - الديسقراطي كمارس   لكاف اب داؤها عم   د " ليكرغ
ػالقرف الرامؽ ؽ.ـ كن  مػؽ الدػيادة  امخص ،غام  لي أ،  شعػ  لمذػعا ،ؾعج

كالسذػػػار ة لػػػي الحكػػػؼ عػػػؽ طرنػػػ  ت سػػػيس الجسعيػػػة ال ػػػي ا ػػػظمح عمػػػ  

                                                           

 .17لديسقراطية مفاهيؼ كتجارب حدؽ لظيو كآ ركف صا -1
الشاوػػر مك حػػة الش زػػة السرػػرنة القػػاهرة  229ألالطػػؾف د. عحػػد الػػرحسؽ بػػدكا ص -2

 ـ.1942سشة 
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" ا بال " كال ي  ا،  تذ س  عم  شسيع السؾاطشيؽ الػ  ؾر م ػ   ػتدسي  ا ب
 .(1  ؾا سؽ الرالليؽ بم

ؽ.ـ ( مػػؽ أبػػرز  495-429   ( Pericles)  ٚلددد ودداْ تددسو١ٍط
الحكؼ الديسقراطي لي اليؾ،اف القديسة  لقد ساهؼ لي كضع الشغاـ  يمؤسد

الديسقراطي  حيم دعا إل  أف يحكؼ الذعا ،فد  كنعيش شسيػع السػؾاطشيؽ 
تػؼ  زة حيػمم داكنؽ  كأكد  لػ لي  ظابػ  الذػ ير الػ ا عػرؼ باسػؼ الجشػا

لػي حػرب ؼ ضػد اسػحرطة شػا  ليػ  : "  ؽيشييللي  دلؽ الق م  مؽ الجشؾد ا  
إ،سا ،دسي حكؾم شا ديسقراطية  ، ا لي أ دا الكررة دكف القمة كأف قؾا،يششا 
ل كفػ  السدػػاكاة لػػي العدالػة لمجسيػػع لػػي مشازعػات ؼ الخا ػػة   سػػا أف الػػرأا 

عسػػ    حقػػ     ا سػػحا العػػاـ عشػػد،ا  رحػػا بالسؾهحػػة  كنكرم ػػا لػػي  ػػ  
كلكؽ عم  أسس مػؽ ال فػؾؽ لحدػا  لػؼ إ،شػا ، ػيح لر ػة مظمقػة طا في  

لمجسيػػع لػػي حياتشػػا العامػػة  ك،حػػؽ ،م ػػـا بحػػدكد القػػا،ؾف أوػػد ال ػػااـ لػػي 
ة لس،شػا مػة مشػا هػؼ الػ  ؽ  رسػسؾف آيػة سياسػتررلاتشا العامػة  كإ ا  ا،ػ  ق

 .(2 " ا قزاة  الحؾف لمحكؼ عم  ه ن الدياسة ...شسيعج 

                                                           

الشاوػػر دار السعػػارؼ  14ا،غػػر الديسقراطيػػة لػػي اإلسػػالـ محسػػؾد عحػػاس العقػػاد ص -1
د ؾرا،ػػػػ  الجػػػػا  ا كؿ مػػػػؽ السجمػػػػد الرػػػػا،ي قرػػػػة الحزػػػػارة كؿ الرالرػػػػة   الظحعػػػػة

كنػػ  ر هيػػركدت أف ليكػػرغ عػػؼ السمػػػ  ػػارنمؾس ممػػػ إسػػحارطة تمقػػ   151:147ص
مػؽ الػؾحي لػػي دلفػي بعػػض مراسػيؼ يرػف ا الػػحعض ب ، ػا قػػؾا،يؽ ليكرشػؾس ،فدػػ ا 
كنرػػػف ا الػػػحعض اآل ػػػر ب ، ػػػا ترػػػد   ربػػػا،ي عمػػػ  القػػػؾا،يؽ ال ػػػي اق رح ػػػا ا،غػػػر 

 ،فس السردر. 147ص
  ،قػالج عػؽ الديسقراطيػة 16:7تارني الشغرنػات الدياسػية كتظؾرهػا د. حدػؽ  ميفػة  -2

كمؾ   اإلسالـ مش ا رسالة ماشد ير إعداد   ،ػؾر مرػظف  الرهػؾاف إوػراؼ عحػد 
== 
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ـ 1789الديسقراطية الحد رػة لقػد أرسػ  دعا س ػا الرػؾرة الفر،دػية أما 
 .كإف  اف الشغاـ الشيابي الحرلسا،ي قد ،ذ  لي ا،جم را قح   لػ بقرف  ام 

ال ا هؾ أساس الس ها  –كمؽ الشاحية الفكرنة لسف محدأ سيادة ا مة 
 لػػ لػي   ابػات قد تحمػؾر قحػ  الرػؾرة الفر،دػية بعػدة عقػؾد ك  –الديسقراطي 

 ٔظس٠ح اٌعمد الػ  ؽ أسدػؾا  كشاف شاؾ ركسؾ  كشؾف لؾؾ  تؾماس هؾبا

العقػد  ك  كهػؤ   مشغػر االجرّاعٟ ٟٚ٘ أظداض ٔظس٠دح ظد١ادج األِدح
ا ش سػػاعي أكػػدكا أف أسػػاس الدػػمظة هػػؾ لػػي مؾالقػػة كرضػػا ا لػػراد  كهػػ ا 

 الرضا كالسؾالقة   ظما عقد أك ميراؽ كهؾ العقد ا ش ساعي.
ـ( "   تفػػػؾنض لمدػػػيادة  1778 –1712شػػػاف شػػػاؾ ركسػػػؾ  يقػػػؾؿ 

لا لراد يجا أف يسارسػؾا الدػيادة ب ،فدػ ؼ كلػ  ا وػكاؿ كالرػيد السحػددة 
 .(1 لي العقد ا ش ساعي 

كنقؾؿ لي مؾضع آ ر " يد ظيع  احا الدػيادة لػي السقػاـ ا كؿ أف 
يػم يكػؾف بح  يع د ب ما،ة الحكؼ إل  الذعا  م  أك إلػ  الجػا  ا كرػر مشػ 

هشػػاؾ مػػؽ السػػؾاطشيؽ الحكػػاـ أكرػػر مػػؽ السػػؾاطشيؽ ا لػػراد كنظمػػ  عمػػ  هػػ ا 
 .(2 الذك  مؽ الحكؾمة اسؼ الديسقراطية " 

لي ه ن ا شؾا  ع رت الديسقراطية الحد رة  رد لع  ك سحاربة لشغرنػة 
تمػػػ   ال فػػؾنض اإلل ػػي ال ػػي سػػادت أكركبػػا ،حػػؾ عذػػرة قػػركف مػػؽ الامػػاف

                                                                                                                                    

== 

 ھ1443ب رػرؼ شامعػة أـ القػر  سػشة 22 23الرحسؽ حدػؽ حشحكػة السيػدا،ي ص
 .ـ1983

وػػػػر ة  47بيػػػػة  مشػػػػ ر الذػػػػاكا صالديسقراطيػػػػة لػػػػي الفمدػػػػفة الدياسػػػػية كا كر  -1
 ـ.2444السظحؾعات لم ؾزنع كالشذر بيركت سشة 

 العقد ا ش ساعي شاف شاؾ ركسؾ ترشسة عادؿ زعي ر مؤسدة ا بحاث العربية. -2
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ق زػي بػ ف السمػؾؾ يحكسػؾف با  يػار كتفػؾنض مػؽ م الشغرة ال ػي  ا،ػ  ت
سػػمظاف مظمػػ  مػػدعؾميؽ لػػي  لػػػ ب   يػػد الحػػابؾات  –بػػ لػ  –لكػاف لمسمػػؾؾ 

 "كقد عا،  الذعؾب ا كركبية مؽ ه ا الحكؼ السظمػ  أوػد السعا،ػاة لكا،ػ  
الحػد   أمام ػا لمخػركج مػؽ الدػمظاف السظمػػ   هػي الخيػار " ظد١ادج األِدح

لالديسقراطية لي  –باعس ؼ  –ب فؾنض مؽ اإلل   الحاكسيؽلمسمؾؾ كالحابؾات 
 عظػي الدػمظاف  ػ  الدػمظافلت  ظدٍطاْ اهلل أ   ،ذ ت ا هػي تسػرد عمػ 

 ليرشع ،غاـ حيات  كقؾا،يش  بشفد  دكف أا قيؾد. ٌإلٔعاْ
د
 
ا ِثددأ فصدً فىأد اٌدديمساط١ح تدرٌه أٚي ِدٓ ذثدم ع١ٍّ

اٌشعاز ادلعدسٚ  " د  اٌد٠ٓ عٓ اٌدٌٚح ٚعٓ احلىُ ٚاحل١اج، ٚزفعد 
 ". ِا ٌم١صس ٌم١صس ِٚا هلل هلل

 ظػؾة  –أا السيرػاؽ ا عغػؼ  –لساششػا  ارتػا " اكلؼ يع حر السؤر ؾف " 
لػػي ال س يػػد لمشغػػاـ الػػديسقراطي الحػػد م إ   ، ػػا  ا،ػػ  أكؿ كليقػػة تفػػرض 
عمػػ  ممػػػ ا،جميػػاا مػػؽ مجسؾعػػة مػػؽ رعايػػان لػػي محاكلػػة لمحػػد مػػؽ ،فػػؾ ن 

ا  لحعػػد تؾقيػػع هػػ ن الؾليقػػة أ ػػ  الدػػمظاف السمكػػي ؼ قا،ؾ،يجػػكشسايػػة ام يػػازات 
ا ركنػػدا  كن دػػع لػػي مقابمػػة اسػػ اـ مسرمػػي ا مػػة لػػي السظمػػ   شحدػػر ركنػػدج 

ػػإدارة د مػػؽ الحكػػؼ السمكػػي السظمػػ   إلػػ   الػػة الػػحالد  ح ػػ  تػػؼ ال حػػؾؿ ، ا يج
 .(1 الحكؼ الشيابي لي ا،جم را لي القرف الدابع عذر 

كحق ا  لي كضع قؾا،يش ا بؾضؾح لي  األِح ظ١ادج كقد ع رت ،غرنة
محادئ الرؾرة الفر،دػية كدسػ ؾرها لشرػ  السػادة الرالرػة مػؽ إعػالف حقػؾؽ 

 ـ عم  ما  مي :1789اإل،داف 

                                                           

 .31 32صا،غر الديسقراطية كمؾ   اإلسالـ مش ا   ،ؾر مرظف  الرهؾاف  -1
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" ا مػػة مرػػدر الدػػيادة كمدػػ ؾدع ا ك ػػ  هيحػػة ك ػػ  وػػخص   ػػؾل  
 الحكؼ إ،سا يد سد سمظة مش ا ".

ـ لشص عمػ  1791اـ لؼ ألح    لػ لي الدس ؾر الفر،دي  الرادر ع
" أف الدػػػيادة ممػػػػ ل مػػػة ك  تقحػػػ  ال جا ػػػة ك  ال شػػػازؿ عش ػػػا ك  تس مػػػػ 

 .(1 بال قادـ " 
كبػػػ لػ   ا،ػػػ  محػػػادئ الرػػػؾرة الفر،دػػػية ال ػػػي ،رػػػ  عمي ػػػا دسػػػاتيرها 

ا ل سس الديسقراطية ال ي قام  عمي ػا ا كاس سرارج كأعال،ات ا كمؾاليق ا ت كيدج 
را  كمش ا ا، ذرت عم  السد ؾ  العػالسي كبرػفة الحياة الدياسية لي ا،جم 

  ا ة لي الدكؿ اإلسالمية.
 23ـ لػي السػادة 1928لسرر عم  سحي  السراؿ ،ػص دسػ ؾرها لعػاـ 

عمػػ  أف " شسيػػع الدػػمظات مرػػدرها ا مػػة  كاسػػ عسال ا يكػػؾف عمػػ  الؾشػػ  
السحػػيؽ ب ػػ ا الدسػػ ؾر "   ك ػػ لػ ،رػػ  السػػادة الرا،يػػة مػػؽ الدسػػ ؾر لعػػاـ 

ـ ،رػػػ  1971ـ عمػػػ   لػػػػ  كلػػػي دسػػػ ؾر عػػػاـ 1964  كعػػػاـ ـ1956
دػػػمظات  الالسػػػادة الرالرػػػة عمػػػ  أف الدػػػيادة لمذػػػعا كحػػػدن كهػػػؾ مرػػػدر 

كنسارس الذعا ه ن الديادة كنحسي ا كنرؾف الؾحدة الؾطشية عمػ  الؾشػ  
 .(2 السحيؽ لي الدس ؾر " 

                                                           

 –حكس ػا  –مف ؾم ػا الديسقراطيػة  ا،غر مجسؾعة الؾلا   الدس ؾرنة ،قالج عؽ ل شػة -1
السرػالح الس ؾهسػة لي ػا تػ ليو أحسػد كلػد الكػؾرا العمػؾا  –كقفات مع القا ميؽ ب ا 

 .46صـ 2447الذشقيظي الجح ة اإلعالمية لشررة الدكلة اإلسالمية 
،قػػالج عػػؽ ل شػػة  161الدسػػاتير السرػػرنة ص –ا،غػػر مجسؾعػػة الؾلػػا   الدسػػ ؾرنة  -2

 .46 47صالديسقراطية 
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هػ ا كقػػد عسػػدت الػشغؼ الديسقراطيػػة لػػي العرػر الحػػد م إلػػ  اسػػ حداث 
  كلرػػ  الدػػمظات  ت كالؾسػػا   مرػػ  الشغػػاـ ا ، خػػابيؾعػػة مػػؽ اآلليػػامجس

 كغيرها. كالحرلسا،ات كتداكؿ الدمظة  كال عددية الحابية
كما  لػ إ  ل  كيػد محػدأ سػيادة الذػعا  ،ػ  إ ا  ػاف مػؽ غيػر السسكػؽ 
إف لػػؼ يكػػؽ مػػؽ السدػػ حي  تظحيػػ  هػػ ا السحػػدأ " سػػيادة الذػػعا " برػػؾرة 

ش ساع ه ن ا عداد الزخسة مؽ الحذر لي مكاف كاحػد محاورة لعدـ إمكاف ا
را  ؼ ليسا يخص الدياسة العامة لمدكلة كوحؾف ال ذػرنع باإلضػالة آإلبدا  

  السرػػمحة العامػػة أك إلػػ  عػػدـ إمكػػاف اتفػػاق ؼ عمػػ  أمػػر مػػا باع حػػارن يسرػػ
لسف ه ن الؾسا   قد اس حدل  ل كؾف بسرابة ميااف أك مقيػاس   الخير العاـ
ا د  مؾالقػػة أك معارضػػة الذػػعا ل مػػر السظػػركح لمشقػػاش تس يػػدج لسعرلػػة مػػ

ا بػػيؽ ألػػراد الذػػعا  ػػاحا ل شفيػػ  الرغحػػة أك اإلرادة الذػػعحية ا كرػػر ا، ذػػارج 
 الديادة العميا.
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 ادلثحث اٌثاٌث
 أشىاي اٌدديمساط١ح

" هػي حكػؼ الذػعا لمذػعا "  كقػد  – سػا سػح  أف بيشػا  –الديسقراطية 
سػمؾب لػي كاقػع الحيػاة العسميػة  مػؽ حيػم  يفيػة اتخ ت أكرر مؽ  ػؾرة كأ

 حكؼ الذعا لشفد  كه ن الرؾرهي :
كهػػي أقػػدـ  ػػؾر الديسقراطيػػة  حيػػم  : اٌدديمساط١ددح ادلثاشددسج -1

يسارس لي ا الذعا الحكؼ بشفد  مؽ غيػر كسػيف لػي  الػة مجػا ت الحكػؼ 
ؾف مؽ الشاحية ال ذرنعية كال شفي ية كالقزا ية  كلي ع  هػ ا الؾضػع   تكػ

الذػػعا  دهشػػاؾ مجػػالس ،يابيػػة  ك  يظحػػ  هػػ ا الشغػػاـ إ  إ ا  ػػاف عػػدد ألػػرا
لػي كق شػا السعا ػر إ  لػي بعػض  د  كل لػ لؼ يعد ل  ا الشغػاـ كشػؾ   ادج ك محد

الؾ يػػػػات الدؾندػػػػرنة مرػػػػ  ك يػػػػة  الرنػػػػس كا، ركلػػػػد  كركدس الدا ميػػػػة 
 كالخارشية.

لدػػيح أك لػػي  كلػػي هػػ ن الؾ يػػات  ػػ ؼ اش سػػاع الذػػعا لػػي ميػػداف عػػاـ
كشيدة  أك لي السراعي الؾاسػعة  كتحػ  أوػجار السػاركف لػي مغ ػر د شػي 

ػعدكرا يسارس الذ لػ   كنخ ػار  حػار  اعا لي ا سيادت   حيم  ش خا ر يدج
السػػؾعفيؽ كالحكػػاـ  كندػػؽ القػػؾا،يؽ  كنرػػادؽ عمػػ  السعاهػػدات  كتعػػرض 

الذػعا  عمي  السدا   ال امة ال ي حدل   ػالؿ الدػشة السشرػرمة كقػد  ػاف
ا لػػي السشازعػػات ال امػػة  كالقزػػايا لػػي عػػ  هػػ ن الديسقراطيػػة يفرػػ  قزػػا يج 

ا لقزػاة الجشا ية الكحر   ح   القرف الرامؽ عذر  كلكش  تشػازؿ عش ػا أ يػرج 
 .(1 مش خحيؽ مؽ قحم  

                                                           

 174صبػػدكا د. لػػركت الشغرنػػة العامػػة لمػػشغؼ الدياسػػية ا،غػػر الػػشغؼ الدياسػػية  -1
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كقد دالع شاف شاؾ ركسؾ عؽ ه ا الشؾع مؽ الديسقراطيػة  أوػد الػدلاع 
 ي حسمػػة وػػد دة   ،ػػ    شػػال  مػػعلػػي حػػيؽ أ،ػػ  حسػػ  عمػػ  الشغػػاـ الشيػػاب

لػي معػرض هجؾمػ  عمػ   ف١مٛي زٚظٛ السزسؾف الحقيقي لسحدأ الديادة 
الشغاـ الشيابي لي ا،جم را : " الديادة   يسكػؽ تسريم ػا  ، ػا   تش قػ  ل ػي 
تكسؽ لػي اإلرادة العامػة  كاإلرادة   يسكػؽ تسريم ػا  ك،ػؾاب الذػعا   يسكػؽ 

ليدػػؾا إ  مجػػرد مشػػدكبيؽ عشػ   ك ػػ  قػػا،ؾف لػػؼ  أف يكؾ،ػؾا مسرمػػيؽ لػػ   ل ػؼ
 .(1 ا ..." ا أبدج  ؾال  عمي  الذعا بشفد  باط  ك  يكؾف قا،ؾ،ج 

كرغػػؼ اع ػػراؼ ركسػػؾ ب ػػ ا الشػػؾع مػػؽ الديسقراطيػػة إ  أ،ػػ  أقػػر بعػػدـ 
إمكا،يػػة محاوػػرة الذػػعا لجسيػػع الؾعػػا و  كاك فػػ  بسشاداتػػ  بزػػركرة تػػؾلي 

ا،يؽ الالزمػة لمجساعػة كبعػد  لػػ يدػشد الذعا م سة ال ذػرنع  ككضػع القػؾ 
م سػػة مسارسػػة الدػػيادة عشػػ  إلػػ  وػػخص أك مجسؾعػػة أوػػخاص   ؾلػػؾف 

 (.2  أمؾرها باسس  كنعسمؾف ضسؽ إطار إرادة السجسؾع
 اٌدديمساط١دح ا١ٌٕات١دحاٌدديمساط١ح غد  ادلثاشدسج ٚ٘دٟ "  -2

كهػػ ن الرػػؾرة يسػػارس الذػػعا لي ػػا الحكػػؼ أك الدػػمظة عػػؽ طرنػػ  كسػػيف :"
شد إليػػ  مسارسػػة الدػػمظة لػػي  الػػة مجا ت ػػا ،يابػػة عشػػ   كالذػػعا ب ػػ ا يدػػ

أك الحكػؼ إ  مػرة كاحػدةكهي السػرة ال ػي يخ ػار أك  الذك    يسارس الدػمظة
 ش خا لي ا ،ؾاب   ال  ؽ  شؾبػؾف عشػ  لػي مسارسػة الدػمظة بعػد ا  يػارهؼ  

 .بالحرلساف "" كه ا الؾسيف هؾ ال يحة الشيابية أك ما يعرؼ 

                                                           

 العقد ا ش ساعي شاف شاؾ ركسؾ ترشسة عادؿ زعي ر مؤسدة ا بحاث العربية. -1
الدكلػة كالحكؾمػة   الػشغؼ الدياسػية 171صبػدكا ا،غر الشغؼ الدياسية د. لػركت  -2

 .الشاور دار الفكر العربي 193 243 ام  ليمة ص  د. 
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كشػؾد ر ػيس دكلػة  : صاص  األظاظ١ح ٌٍٕظداَ ا١ٌٕداتٟ ٘دٟاخلٚ
كر يس كزرا  هؾ ال ا يخ ػار كزرا ن  ككزرا  الحكؾمػة تقػع عمػ  عػاتق ؼ 

ا أمػػػاـ لة سياسػػػيج ك تجد ػػػد الدياسػػػة العامػػػة لمدكلػػػة ل كػػػؾف الػػػؾزارة مدػػػحؾ 
 .(1 الحرلساف
كهي  ؾرة كسف بػيؽ الديسقراطيػة  :دلثاشسج اٌدديمساط١ح شثٗ ا -3
رة كالديسقراطية الشيابية  لفي ه ن الرؾرة تؾشد هيحة ،يابيػة  ش خح ػا السحاو

الذػػعا ل سػػارس وػػؤكف الحكػػؼ باسػػس   كلػػي ،فػػس الؾقػػ  يحػػ ف  الذػػعا 
 لشفد  بحعض الدمظات يسارس ا بدكف كسيف  سا لي الديسقراطية السحاورة.
ٚأِا ادلظا٘س اٌرٟ ديىٓ ٌٍشعة أْ ديازض ِٓ خالذلا ادلشازوح 

 ٟٙ :فيف احلىُ 
كهؾ أف ي    رأا الذعا حؾؿ مؾضؾع معيؽ أك :االظرفراء اٌشعثٟ 

مذػػركع دسػػ ؾر أك قػػا،ؾف  كنعظػػي الذػػعا رأيػػ  بػػالقحؾؿ أك الػػرلض لػػي 
القزػػية ال ػػي تعػػرض عميػػ  مػػؽ قحػػ  الحكؾمػػة أك السجمػػس الشيػػابي أك مػػؽ 

 ا ل  ا السؾضؾع.هيحة مش خحة  ريرج 
حيؽ عمػ  القػا،ؾف كهؾ أف يع ػرض بعػض الشػا  :االعرتاض اٌشعثٟ 

الحرلسػػاف  ػػالؿ ل ػػرة محػػددة كن رتػػا عمػػ  هػػ ا ا ع ػػراض أف  ؽالرػػادر عػػ
  ؾ   تشفي  القا،ؾف ليعرض ه ا ا ع راض عم  ا س ف ا  الذعحي لإلقرار 

 أك الرلض.
ػػ :االلددرتاا اٌشددعثٟ  ا معيشػػا كهػػؾ أف يق ػػرح بعػػض الشػػا حيؽ قا،ؾ،ج

كهػؾ أسػمؾب يدػسح لمسػؾاطشيؽ كتقديس  إل  الحرلساف ال ا  م ـا بسشاقذ    

                                                           

 .48ا،غر السرشع الداب   ل شة الديسقراطية ص -1
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باشحػػار الحرلسػػاف إل ػػدار تذػػػرنع لػػي مجػػاؿ معػػػيؽ  كهػػؾ أكسػػع الؾسػػػا   
 إلوراؾ الذعا لي العس  ال ذرنعي.

كهػؾ حػ  عػدد معػيؽ مػؽ الشػا حيؽ لػي حػ  : احلً اٌشعثٟ ٌٍربدلاْ
 الحرلساف  م .

كنقرػد بػ   :اٌعصي اٌشعثٟ ٌٍٕاصة " إلاٌح إٌاخثني ٌٕداصثُٙ "
  عمػ  طمػا عػدد يػة الشا ػا قحػ  ا،قزػا  أشم ػا القػا،ؾ،ي بشػاج ا، ا  مدة ك 

 مؽ الشا حيؽ محدد لي الدس ؾر.
ا مؽ الشا حيؽ لي كهؾ ح  عدد  حير ،دحيج  عصي زص١ط اجلّٙٛز٠ح :

 عاؿ ر يس الجس ؾرنة عشد لقدهؼ الرقة لي .
ه ن هي الرؾر الر يدية الراللة ال ي تؾاشدت عمي ا الديسقراطيػة  كإف 

ا حمداف الديسقراطية قد أ ػ ت طابعجػة الديسقراطية لي    بمد مؽ الكا،   ؾر 
ا بحيم تخ مو  ؾرة ال ظحيقات لػي ا  ػ  ب ػ ن الؾسػا   بػيؽ م سياج  اإقميسيج 
بالديسقراطيػػة وػػح  السحاوػػرة أف   جاكمكرػػر  كنكفػػي لكػػي يع حػػر الحمػػد آ ػػمقػػ  

عا رة  قػد ا بحعض ه ن الؾسا     سا أف أغما دساتير الدكؿ السيكؾف آ  ج 
 ا،  ج  دساتيرها ه ن الرؾرة مؽ  ؾر الحياة الديسقراطية.

  كدسػػ ؾر ـ1948كالدسػػ ؾر اإليظػػالي الحػػالي الػػ ا بػػدأ تظحيقػػ  عػػاـ 
ك ػػ لػ ـ 1924ـ ك ػػ لػ دسػػ ؾر الشسدػػا لعػػاـ 1919ليسػػار ا لسػػا،ي لعػػاـ 
  .(1 ـ1929دس ؾرها السعدؿ لعاـ 

                                                           

  الػشغؼ الشاور مشحر ال ؾحيد كالج اد 5 6  واكر الذرن  صحقيقة الديسقراطية  -1
ليمػػػػة    امػػػػ    الػػػػشغؼ الدياسػػػػية د. 171 172صبػػػػدكا الدياسػػػػية د. لػػػػركت 

لدسػػػػػ ؾرا كالػػػػػشغؼ الدياسػػػػػية  إسػػػػػساعي  غػػػػػااؿ  القػػػػػا،ؾف ا193 194 543ص
الػػػشغؼ الدياسػػػية   السؤسدػػػة الجامعيػػػة لمدراسػػػات كالشذػػػر بيػػػركت  143 148ص

== 
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 ادلثحث اٌساتع
 دديمساطٟادلثادا اٌعاِح ٌٍٕظاَ اٌ

سػػيادة تقػػـؾ الديسقراطيػػة عمػػ  محػػادئ عػػدة أهػػؼ هػػ ن السحػػادئ محػػدأ " 
 السحػػدأ باع حػػارن ر ػػؽ اكسػػ لرد الحػػد م عػػؽ هػػ "   الذػػعا كالحكػػؼ ل كررنػػة

مػؽ الرؾابػ  ال ػي   يسكػؽ ت يرهػا  ؾالديسقراطية الر يؽ كأساس ا الس ػيؽ ل ػ
رؼ السؤسدػيؽ لػي عػ –أك تجاكزها  كال ي مؽ دك،    تدس  الديسقراطيػة 

 .ديسقراطية –ل ا 
 )حاو١ّح اٌشعة(ِثدأ ظ١ادج اٌشعة 

إف محػػدأ سػػيادة الذػػعا هػػؾ الر يػػاة ا ساسػػية لػػي الفكػػر الػػديسقراطي  
لػػػي شسيػػػع أوػػػكال ا كآليات ػػػا د الفقػػػرا لػػػي ا ،غسػػػة الديسقراطيػػػة كالعسػػػؾ 

ككسا م ا ل ؾ شؾهر الشغاـ الديسقراطي كعسادن كغا    لال ديسقراطيػة ب يػر 
 .ادة الذعاسي

كقحػ  الخػؾض لػي الحػد م عػػؽ هػ ا السحػدأ أر  مػؽ الزػركرا تعرنػػ  
 .كما و دت  مؽ عدة تعرنفات عم  حيا ال ظحي  الديادة ك را ر ا

 : Souverainetذعس٠ف اٌع١ادج:  أٚال  
عرل  الديادة ب عرنفات  ريرة مؽ ه ن ال عرنفات أف الدػيادة هػي سػشد 

 كك ية ا مؾر العامة.  كال ذرنع  ةالدياس " الحكؼ" الحكؼ  كنذس  
كمعشػػ  الدػػشد أ،ػػ  هػػؾ السرشػػع الػػ ا يكدػػا القػػا،ؾف أك الػػر يس حػػ  

سػمظاف الحكػؼ ،فدػ   كلكش ػا الظاعة ل  كالعس  ب مرن  لميد  الديادة هػي 
                                                                                                                                    

== 

  الشاوػػر دار الش زػػة العربيػػة سػػشة 345ص 1لػػؤاد العظػػار ج كالقػػا،ؾف الدسػػ ؾرا 
 ـ.1965
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ا  شكػرن مػؽ ا ك  يجعم  غرػحج ا مدمسج د ال ا يجع   لػ الدمظاف حقج شهي الد
 .(1  داف بظاع   

لقػػػا،ؾف عمػػػ  تعرنػػػ  كاحػػػد لمدػػػيادة ل وػػػ ر هػػػ ن ك    فػػػ  لق ػػػا  ا
 " اٌعٍطح اٌع١ٍا يف اٌدٌٚح" أ، اال عرنفات 

هي تمػ الدمظة العميا ال ي تسمػ ح  ال ذرنع كال ي   تعػرؼ  :ٚل١ً 
بجا،ح ػػا أك لؾق ػػا ليسػػا تػػشغؼ مػػؽ عالقػػات سػػمظة عميػػا أ ػػر   ل ػػي سػػمظة 

ؽ سػمظة ا مػر تدسؾ لؾؽ الجسيع كتفرض ،فد ا عم  الجسيع بسا تسمػ م
 .(2 كالش ي العميا 

هي الدمظة العميا اآلمػرة لمدكلػة  كال ػي    اٌع١ادج كهشاؾ مؽ  ر  أف
تعرؼ ليسا تشغس  مػؽ عالقػات سػمظة أعمػ  مش ػا أك مدػاكنة ل ػا  أك هػي 

 .(3 الح  لي إ دار ا كامر إل     ا لراد السقيسيؽ عم  إقميؼ الدكلة 
ؽ هػػػػؾ تعرنػػػػ  " شػػػػاف بػػػػؾداف طػػػػال كأوػػػػ ر هػػػػ ن ال عرنفػػػػات عمػػػػ  اإل

( السفكر الفر،دي ل ؾ أكؿ مؽ اس عس  مرظمح الديادة 1569 –1534 
الػػػ ا كضػػػع  سػػػشة  مؤلفػػػ  السعشػػػؾف " سػػػ ة   ػػػا عػػػؽ الجس ؾرنػػػة " لػػػي

ـ إ  عرل ػػا ب ، ػػا " هػػي الدػػمظة العميػػا عمػػ  السػػؾاطشيؽ كالرعايػػا   1756
 .(4 يحدها القا،ؾف " 

                                                           

 .دار السعارؼ الظحعة الرالرة 57العقاد صالديسقراطية لي اإلسالـ عحاس محسؾد  -1
 .69حقيقة الديسقراطية ص -2
 .7،غرنة الديادة كألرها عم  ورعية ا ،غسة الؾضعية د.  الح الراكا ص -3
ا،غر السرشع الداب   الديادة بيؽ مف ؾم ا ال قميػدا كالسعا ػر " دراسػة لػي مػد   -4

مجمػػة  47تػػدكن  الدػػيادة لػػي العرػػر الحاضػػر " الػػد  ؾر طػػالؿ ياسػػيؽ العيدػػي ص
 .2414  العدد 26 ق رادية كالقا،ؾ،ية السجمدشامعة دمذ  لمعمؾـ ا
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جػػؾاد " يع حػػر بػػؾداف ا ب الحقيقػػي أحسػػد لػػؤاد عحػػد ال الػػد  ؾريقػػؾؿ 
لمشغرنة الحد رة لي الديادة  كقػد اسػ ح  هػ ا المقػا بعػد أف م ػدا لمفرػ  

" لػي Magests"  ة بسعالجػة مدػ لة الدػيادة تحػ  اسػؼبيؽ السمػ كالدػياد
الػػ ا ،ذػػر لػػي عػػاـ "  Six Liveres Dela Repulicqueك ابػػ  "
 .(1 ـ 1576

م سياة لؾؽ القسػة  لػؾؽ  ػ  الذػعا كنعرل ا هؾبا " ب ، ا سمظة عميا 
تحكػػؼ مػػؽ مكا، ػػا  اؾ السج سػػع الدياسػػي  مػػ  " كل ػػ ا الدػػحا لػػسف هػػ ن 
الدػػمظة تكػػؾف مظمقػػة  كبال ػػالي غيػػر محػػدكدة   لػػي مػػداها ك  لػػي مػػدت ا 

 .(2 كبدكف مدؤكلية أماـ أا إ،داف عم  ا رض 
ال ػػػي كال عرنػػ  السخ ػػػار لمدػػػيادة هػػػؾ أ، ػػا " الدػػػمظة العميػػػا السظمقػػػة 

تفػػػردت كحػػػدها بػػػالح  لػػػي ا،ذػػػا  الخظػػػاب السمػػػـا الس عمػػػ  بػػػالحكؼ عمػػػ  
 .(3 ا ويا  كا لعاؿ 

ه ا كنالح  أف الديادة كالديسقراطية تعحيراف عػؽ لكػرة كاحػدة لالدػيادة 
 هي ال عحير القا،ؾ،ي كالديسقراطية هي ال عحير الدياسي.

الديسقراطيػة  كعم  ه ا لشغرنػة سػيادة ا مػة هػي ال عحيػر القػا،ؾ،ي عػؽ
 ال ي تع حر ،غاـ الحكؼ لي الدكؿ الرأسسالية.

                                                           

الحيعة عشد مفكرا أه  الدشة كالعقد ا ش ساعي لي الفكر الدياسػي الحػد م دراسػة  -1
دار قحػػػا   331مقار،ػػة لػػي الدياسػػػية د. أحسػػد لػػػؤاد عحػػد الجػػؾاد عحػػػد الحسيػػد ص

 لمظحاعة كالشذر.
 93ل حػػي عحػػد الكػػرنؼ ص الدكلػػة كالدػػيادة لػػي الفقػػ  اإلسػػالمي دراسػػة مقار،ػػة د. -2

 الشاور مك حة كهحة.
،قػػالج عػػؽ ،غرنػػة الدػػيادة  244راشػػع قؾاعػػد ،غػػاـ الحكػػؼ لػػي اإلسػػالـ لمخالػػدا ص -3

 .14كألرها عم  ورعية ا ،غسة الؾضعية د.  الح الراكا ص
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كعمػػػ  الػػػرغؼ مػػػؽ أف مدػػػ لة الدػػػيادة قػػػد  زػػػع   ش  ػػػادات لق يػػػة 
أكربيػػة   ا ػػة عمػػ   ػػعيد الفقػػ  الفر،دػػي الػػ ا عا ػػر ،ذػػ ت ا كتكؾ، ػػا 
كتظؾرهػا إ  أف هػػ ن ا ش  ػػادات قػد اتفقػػ  عمػػ  اع حػار " الدػػيادة " الػػر ؽ 

د الذػػعا كا قمػػيؼ  كا  مفػػ  لػػي  ػػؾف الدػػيادة سػػمظة  أـ الرالػػم لمدكلػػة بعػػ
 .(1  ا ية مؽ  را ص الدمظة 

ٚأ٠ا واْ االخرال  حٛي ِفَٙٛ اٌع١ادج فٕٙان رلّٛعدح ِدٓ 
 ٟٚ٘ واٌرايل :يف اٌع١ادج اٌعّاخ اذفك اجل١ّع عٍٝ حتم١مٙا 

ل ي سمظة مظمقة   تخزػع لمقػا،ؾف  لرػاحا الدػيادة  اإلطالق : -1
قػا،ؾف ل ػؾ الػ ا يزػع القػا،ؾف  ك  يسكػؽ أف يقيػد ،فدػ      يفرض عمي 

 لية قا،ؾ،ية أماـ أحد.ك  مدحؾ مدحؾ ج يكؾف كسا   يسكؽ أف 
كلي ه ا يقؾؿ ركسؾ " إ،      ف  مع طحيعػة الشغػاـ الدياسػي ،فدػ  

 .(2 "  يد ظيع أف يخالف  أك  شقز  أف يفرض عم   احا الديادة قا،ؾف 
تدـك مد  الحياة  كب لػ ت سيا عػؽ أا مشحػة  بسعش  أ، ا:اٌدٚاَ  -2

ا عم   لػ   يسكؽ لمدمظة تكؾف مقرؾرة عم  مدة زمشية محددة  كت سيدج 
 بػؾدافة بالدػيادة  كل ػ ا الدػحا يفػرؽ ق ػأف تؾ و الدػمظة السظمقػة السؤ 

  لالدػػػيد أك  ػػػاحا Magistratكبػػػيؽ الحػػػاكؼSouverainبػػػيؽ الدػػػيد 

                                                           

 .333الحيعة عشد مفكرا أه  الدشة كالعقد ا ش ساعي ص -1
 89راسػػة مقار،ػػة د. ل حػػي عحػػد الكػػرنؼ صالدكلػػة كالدػػيادة لػػي الفقػػ  اإلسػػالمي د -2

الشاوػػر مك حػػة كهحػػة  تظػػؾر الفكػػر الدياسػػي شػػؾرج  ـ1984الظحعػػة الرا،يػػة سػػشة 
 ترشسة راود الحراكا الشاور دار السعارؼ. 556ؽ الك اب الرالم صحا س
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  أمػا الحػاكؼ لدػمظ   مؤق ػة كلػ لػ لػال الديادة هؾ مؽ  ا،  سمظ   دا سة
 .(1 يسكؽ ك ف  ب ،   احا سيادة كإ،سا مجرد أميؽ عمي ا لقف 

أا أف ه ن الدمظة   يسكؽ تفؾنز ا أك :  عدَ اٌمات١ٍح ٌٍرٍّه -3
ال رػػرؼ لي ػػا لػػال يسكػػؽ حيازت ػػا أك تسمك ػػا  سػػا   تخزػػع لم قػػادـ  لػػس ا 

م  سمظ   الذرعية   ف الديادة ع  اغ رح ا أحد بالقؾة لسف قؾت    تزف
ل يػر أهم ػا تحػ  أا  ػفة  تشدػا  تس مػ  ك    شػازؿ عش ػا ك  يرػح أف 

 .(2 كا،  
لكػػي تػػ سكؽ الدػػيادة مػػؽ الشفػػا   بػػد مػػؽ : اٌٛحدا١ٔددح ٚاٌرفددسد -4

ا تفردها   ف تعدد الديادة لي ا قميؼ الؾاحد  ػؤدا إلػ  لدػاد ا حػؾاؿ  ،غػرج 
ؽ ال زػػاد أك ال زػػارب ك ػػ  هػػ ا مفدػػد لحقيقػػة لسػػا  ػػؤدا إليػػ  ال عػػدد مػػ

 الديادة  لال  ؾشد عم  ا قميؼ الؾاحد إ  سيادة كاحدة.
الدػػيادة لػي مجال ػػا إرادة تعمػػؾ شسيػػع اإلرادات : األصدداٌح ٚاٌعددّٛ -5

كسمظة تعمؾ  الة الدػمظات  ل ػي سػمظة قا سػة بػ ات ا لػؼ ت مػ  هػ ا العمػؾ 

                                                           

ا،غر الحيعة عشد مفكرا أه  الدػشة كالعقػد ا ش سػاعي لػي الفكػر الدياسػي الحػد م  -1
دراسة   الديادة بيؽ مف ؾم ا ال قميدا كالسعا ر 333عحد الجؾاد صد. أحسد لؤاد 

مجمػة  47ص يدػيد. طػالؿ ياسػيؽ العلي مد  تدكن  الديادة لي العرػر الحاضػر 
 .2414دالعد 26شامعة دمذ  لمعمؾـ ا ق رادية كالقا،ؾ،ية السجمد

اف شػػال  الغمسػػة لػػي ال حػػ  ر مػػؽ سػػيادة الذػػعا كا مػػة ،غرنػػة الدػػيادة لػػي ميػػا  -2
ھ  ،غرنػػة 1415مشحػػر ال ؾحيػػد كالج ػػاد سػػشة  13 14اإلسػػالـ  أحسػػد الذػػرن  ص

 .9الديادة كألرها عم  ورعية ا ،غسة الؾضعية د.  الح الراكا ص
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مػػ  مش ػػا لػػال  ؾشػػد ل ػػا مشػػالس ك  مػػؽ إرادة سػػابقة عمي ػػا أك مػػؽ إرادة أع
 .(1 مداك

  كشػؾف لػؾؾ  قد ع رت ،غرنة الديادة لي   ابات تؾمػاس هػؾباه ا ك 
كهػي أسػاس  اٌعمدد االجرّداعٟ ٔظس٠دح كشاف شاؾ ركسؾ الػ  ؽ أسدػؾا

ا لػي تحرنػر السمكيػة الفر،دػية مػؽ  ػ  ،غرنة سػيادة ا مػة ال ػي  ا،ػ  سػشدج 
،  تشغر إل  الدمظة الدياسية باع حارهػا تحعية لإلمحراطؾر كالحابا  كال ي  ا

 .(2 اش ساعيا بيؽ الحاكؼ كالسحكؾميؽ  اسياسيج  اا أك عقدج ميراقج 
( يقػرر أف الدػيادة 1588 1679ا ،جميػاا   فىاْ ذِٛداض ٘ستدص

أمػػؾرهؼ   ، ػػؼ  مدػػ سدة مػػؽ تعاقػػد بػػيؽ الشػػاس عمػػ  ا  يػػار حػػاكؼ   ػػؾل 
ػػ طحػػاع ؼ  ك  يحػػ  ل ػػؼ  ل محػػة الذػػر كالعػػدكاف عمػػ  ايخذػػؾف بعزػػ ؼ بعزج

م   تؾل  الحاكؼ أمرهؼ أف يخرشؾا عمي    ف ال عاقػد  مػام ؼ ك   مامػ   إ  
 ا ل  بشا  عم  ال عاقد بيش ؼ.ا لي  ب   اف مشف ج لؼ يكؽ طرلج 

هػ ن كإف  ا،ػ  تع سػد عمػ  لكػرة العقػد ا ش سػاعي إ   ٚٔظس٠ح ٘دٛتص
يد ب ا قا،ؾف  ،ػ  هػؾ إ، ا تعظي الر يس الحاكؼ سمظة مظمقة  ل ؾ     ق

الػػ ا يزػػع  كنعدلػػ  كنم يػػ  حدػػا هػػؾان  كهػػؾ الػػ ا يحػػدد معشػػ  العدالػػة  
كنػ ها هػؾبا لػي لكػرة الدػمظاف السظمػ  إلػ  حػد القػؾؿ بػ ف الدكلػة مالكػػة 
لجسيػع ا مػػؾاؿ بحجػػة أف ا لػراد قػػد ،الػػؾا لمحػػاكؼ الػ ا ا  ػػاركن عػػؽ شسيػػع 

                                                           

  ا،غػػر ،غرنػػة 12 13شػػال  الغمسػػة لػػي ال حػػ  ر مػػؽ سػػيادة الذػػعا كا مػػة ص -1
 .9الديادة كألرها عم  ورعية ا ،غسة الؾضعية ص

 .241 242ص  الحيعة عشد مفكرا أه  الدشة 46ديسقراطية صا،غر ل شة ال -2
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قػػؾؽ كإ،سػػا مجػػرد ام يػػازات كبال ػػالي   تكػػؾف ل ػػؼ عمػػ  ا مػػؾاؿ ح  حقػؾق ؼ
 .(1 يقررها الحاكؼ كندحح ا  سا يذا  
( يقػرر أف العقػد ممػـا 1643-1744  ٚواْ جْٛ ٌدٛن االل١ٍدصٞ

لمحػػاكؼ  ف السحكػػؾميؽ طػػرؼ ليػػ  كالحػػاكؼ طػػرؼ آ ػػر  كنشفػػي أف الشػػاس 
مفظؾركف لي حال  ؼ الظحيعية عم  الذر كالعدكاف  عاشاكف عؽ محاسحة 

كمغالسػػػ   ك   ػػػر  أ، ػػػؼ ،الػػػؾا عػػػؽ حقػػػؾق ؼ  م ػػػا الحػػػاكؼ عمػػػ  أ ظا ػػػ  
لسػػؾلك ؼ كإ،سػػا ،الػػؾا عػػؽ شا،ػػا مػػؽ الحرنػػة ليحفغػػؾا سػػا ر الحقػػؾؽ  كهػػ ا 
يق زي أف سمظة الحاكؼ عم  ألػراد وػعح  ليدػ  مظمقػة  كإ،سػا هػي مقيػدة 
ضسؽ الحقػؾؽ ال ػي تػؼ ال شػازؿ عش ػا بخػالؼ ،غػرة هػؾبا الدػابقة  كشػؾف 

ػلجػلؾؾ  ػر  أف الػر يس يعػد طر  ا عشػ  ا لػي العقػد ا ش سػاعي كلػؼ يكػؽ  ارشج
كسا  ر  هؾبا  كنمـا مػؽ هػ ن الشغػرة أف ل لػراد الحػ  بعالػ  كتشحي ػ  عػؽ 

الػػ ا أبرمػػؾن معػػ   إف هػػؾ حػػاد عسػػا يدػػ مام  العقػػد  العقػػدالحكػػؼ  كلدػػي 
 .(2 السحـر 

مػؽ ركاد  ر لالسػفة العقػد ا ش سػاعي كرا ػد  أوػ  أِا جاْ جان زٚظٛ
أف العقػد ا ش سػاعي يعظػي السج سػع الدياسػي سػمظة : لير   لكرة الديادة
 ػ  أعزػػا    كهػػ ن الدػمظة السظمقػػة ال ػي ت ؾ هػػا إرادة عامػػة   مظمقػة عمػػ

تحس  اسؼ الدػيادة  كالدػيادة ليدػ  سػؾ  مسارسػة اإلرادة العامػة   يسكػؽ 

                                                           

  الدػػػيادة بػػػيؽ مف ؾم ػػػا 59الديسقراطيػػػة لػػػي اإلسػػػالـ عحػػػاس محسػػػؾد العقػػػاد ص -1
 .334  الحيعة عشد مفكرا أه  الدشة ص49ال قميدا كالسعا ر ص

 امػػػػ  ليمػػػػة     الػػػػشغؼ الدياسػػػػية د. 59الديسقراطيػػػػة لػػػػي اإلسػػػػالـ لمعقػػػػاد ص -2
 .188ص
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 ا  ك احا الديادة ال ا هؾ  ػا ؽ شسػاعي   يسكػؽ  حػد ليا ال ررؼ أبدج 
   أك  شؾب عش  سؾ  ،فد .أف يسرم

كالدػػمظة حدػػا هػػ ا ال رػػؾر قامػػ  بشػػا  عمػػ  اإلرادة الذػػعحية  لػػ لػ 
كاف الذعا هؾ  احا الديادة  كلسا  ا،  اإلرادة العامة لكرة معشؾنػة قيػ  
إف الذعا كإف  اف هؾ  احا الدمظاف الدا ؼ إ  أف ه ا الدػمظاف مجػازا 

دػ خدـ هػ ن الدػيادة  ك بد مؽ كشؾد وخص آدمي أك مجسؾعة أوػخاص ت
كلكؽ باسؼ الذعا  كتعحر عؽ إرادت   كه ا الذخص ال ا يع ػد إليػ  تػؾلي 
حكػػؼ الجساعػػة كمسارسػػة سػػيادت ا  كال عحيػػر عػػؽ إرادت ػػا   يعػػدك أف يكػػؾف 

ا ل ػا  ك   حقػ  لػي عسمػ  إ  بشػا  عمػ  إرادة السجسػؾع  كنسكػؽ عالػ   ادمج 
 .(1 لي أا كق  إ ا وا ت الجساعة  لػ 

٠اخ اٌع١ادجٔظس  
 كلقد و دت ،غرنة الديادة عدة تعرنفات مؽ أهس ا :

 ٔظس٠ح ظ١ادج األِح
ػػ ا كت سرػ  ،غرنػػة سػػيادة ا مػة لػػي " أف الدػػيادة ل مػة باع حارهػػا وخرج

ا  لراد ا مة مد قميؽ  ا عؽ ا لراد السكؾ،يؽ ل ا  كليد  الديادة ممكج م سياج 
دة  ػاحا كاحػد هػؾ ا مػة لميس لكػ  مػش ؼ شػا  مػؽ الدػيادة  كإ،سػا لمدػيا
 .(2 ب كسم ا  كا ؽ م سيا عؽ ا لراد ال  ؽ تذسم ؼ 

                                                           

  49  الديادة بيؽ مف ؾم ا ال قميدا كالسعا ػر ص13ا،غر حقيقة الديسقراطية ص-1
  الحيعػػػػة عشػػػػد مفكػػػػرا أهػػػػ  الدػػػػشة 191ص الػػػػشغؼ الدياسػػػػية د.    امػػػػ  ليمػػػػة

 .335ص
عؽ ا لراد السكؾ،يؽ ل ا تذس  ا شيػاؿ  مد قالج  اشد ر بال  ر أف ا مة برف  ا  ا شج  -2

إل  الجي  السعا ر حدا ما تق زي  ،غرنة سيادة  الدابقة كا شياؿ الالحقة إضالة
== 
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 إٌراصج ادلرتذثح عٍٝ أرماي اٌع١ادج ٌألِح :
إف القا،ؾف هؾ ال عحير عػؽ اإلرادة العامػة ل مػة تمػػ اإلرادة العميػا  -1

 ال ي تجا طاع  ا.
 مػ  عدتأف ا مة كحدها هي  ػاححة الحػ  لػي كضػع الدسػ ؾر أك  -2

 كليس  ا سمظة أ ر  الح  لي  لػ.
كبشا  عم   لػ يحـر ألراد الذعا مؽ مسارسة وحؾف الحكػؼ ب ،فدػ ؼ  

ا إلػػ  أف ا مػػة   تدػػ ظيع أف تعحػر عػػؽ إرادت ػػا إ  بؾاسػػظة ،ؾاب ػػا  اسػ شادج 
لالحرنة الدياسية   تؤدا دكرها لي ع  هػ ن الشغرنػة إ  مػرة كاحػدة كهػي 

راد إل   شاد   ا ق راع    يار ا وخاص ال  ؽ السرة ال ي   ها لي ا ا ل
 سيسارسؾف م سة الديادة  

كبعدها   ؼ تجرندهؼ مؽ  ػ  وػي  لػال يقػدركف عمػ  مسارسػة أا ،ػؾع 
مػػؽ أ،ػػؾاع الحرنػػة الدياسػػية السحاوػػرة  حػػ  ا ع ػػراض الذػػعحي أك الحػػ  

ؾ  كح  الشا حيؽ لي إقالة ،ا ح ؼ عم  مد ( 1 الذعحي أك ا ق راح الذعحي 
الدػيادة   ؤي  لػػ أف هػ ن السسارسػات تعشػي تجػا الدا رة ا ، خابية كالعمة ل

 .(2 كالديادة لي ع  ه ن الشغرنة        جاأ 

                                                                                                                                    

== 

ا مة  ا،غر ا س ف ا  الذعحي بيؽ ا ،غسػة الؾضػعية كالذػرنعة اإلسػالمية د. ماشػد 
  ،غرنػة الدػػيادة د. 15  ا،غػر ال حػ  ر مػؽ سػيادة الذػعا كا مػة ص15راغػا ص

 .16:12 الح الراكا ص
 .16ا س ف ا  الذعحي ص -1
ألرهػػػا عمػػ  وػػرعية ا ،غسػػػة الؾضػػعية د.  ػػالح الرػػػاكا ا،غػػر ،غرنػػة الدػػيادة ك  -2

 .13 14 15ص
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 ل مػة  م ػا  لدا رت  لحدا  كلكػؽ مسػرالج أف الشا ا   يع حر مسرالج  -3
  لدا رت كليس مسرالج  –كه ن هي الشقظة الر يدية لي ،غرنة سيادة ا مة  –

لقف  كبال الي     س ع الشا حؾف بفػرض إرادت ػؼ عمػ  ،ػا ح ؼ أك  خابيةا ، 
عال  أك اس حدال  كالعمة لي مر  ه ا أف الشا ا يسرػ  ا مػة  م ػا باع حارهػا 

ا يعجا عؽ ال عحير عؽ ،فد  إلعظا  تعميسات لسسرمي   بػ  إف ا شساعيج كا شج 
مػػة بعػػد أف  شػػالؾا هػػؤ   السسرمػػيؽ هػػؼ الػػ  ؽ   ؾلػػؾف ال عحيػػر عػػؽ إرادة ا 

 .(1 تؾ يم ا 
ال سيػػا بػػيؽ ،ػػؾعيؽ مػػؽ ، ٚلددد أدٜ ذطث١ددك ٔظس٠ددح ظدد١ادج األِددح

ألرادهػػا  كتػػرؾ هػػؾة سػػحيقة بيش سػػا مػػؽ حيػػم تس ع ػػا بػػالحقؾؽ الدياسػػية 
 كمذار   سا الفعمية لي الدمظة.

كنراد ب ػؼ  ػ  مػا  ػد   لػي تكػؾنؽ ا مػة مػؽ ا لػراد  : أٚذلّا اٌعاِح
 هػػؾا  كالسرػػالح كالقػػدرات السخ مفػػة  كهػػؤ   ليدػػؾا مػػؽ  كا ال ظمعػػات كا

 مؤهميؽ لسسارسة م اـ الديادة ب ،فد ؼ أك ،يابة عؽ غيرهؼ.
كنػػراد ب ػػؼ الرػػفؾة السخمرػػة مػػؽ ألػػراد ا مػػة أك "  : اٌثددأٟ اخلاصددح

القديديؽ السد،ييؽ " كهؼ الرفؾة السجردة مؽ ا هؾا  كالشاعات كا رتحاطات 
ؤهمػػؾف لسسارسػػة م ػػاـ الدػػيادة    هػػؼ كحػػدهؼ السالظحقيػػة كالسرػػمحة  كهػػؤ 

 .(2 عؽ ا مة  ة،ياب
ك، يجػػػة ل ػػػ ا ال فرنػػػ  بػػػيؽ لحػػػات ألػػػراد ا مػػػة ضػػػاق  دا ػػػرة الحرنػػػة 

السػد،ييؽ مسػا  رة الرػفؾة السخ ػارة أك القديدػييؽالدياسية كحرػرها لػي دا ػ
                                                           

  ال حػػػ  ر مػػػؽ سػػػيادة الذػػػعا كا مػػػة 17ا سػػػ ف ا  الذػػػعحي د. ماشػػػد الحمػػػؾ ص -1
 .17ص

 .18 19  ال ح  ر مؽ سيادة الذعا كا مة ص15ا،غر السرشع الداب  ص -2
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أد  إل  ال ؾش  ،حؾ طرح شد د   الل  ه ن الشقػا ص لكا،ػ  ،غرنػة سػيادة 
 ا بالشدحة لشغرنة سيادة ا مة.ا كقا،ؾ،يج ذعا ال ي تسر  تظؾر سياسيج ال

 ٔظس٠ح ظ١ادج اٌشعة :
كا،  ،قظة الحداية لي ،غرنة سيادة الذػعا أ، ػا تقػرر ا، قػاؿ الدػيادة 
إل  الجساعة بؾ ف ا مكؾ،ة مؽ عػدد مػؽ ا لػراد  كليدػ  باع حارهػا كحػدة 

     جػاأ  الدػيادة لػؼ تعػد  ػالج مد قمة عؽ ا لراد السكؾ،يؽ ل ا  كعم  ه ا ل
ب  أ حح  الدػسة الر يدػية لػي سػيادة الذػعا هػي تجا ػة الدػيادة بحيػم 

 .(1 يكؾف لك  لرد مؽ ألراد الذعا ح  مسارسة شا  مؽ أشاا  ا 
ا مر ال ا عحر عش  " شاف شاؾ ركسؾ " لي   اب  " العقد ا ش سػاعي 

ة آ ؼ مػؾاطؽ لكػ  عزػؾ " بقؾل  " إ ا ال رضشا أف الدكلة مكؾ،ة مػؽ عذػر 
لي ه ن الدكلة   يكؾف مؽ ،ريح  إ  شا  مؽ عذرة آ ؼ شا  مؽ سمظة 

 .(2 الديادة " 
 ٚلد ذسذة عٍٝ ٘رٖ إٌظس٠ح عدج ٔراصج أّ٘ٙا :

ال ػػا  ال سييػػا بػػيؽ السػػؾاطشيؽ الػػ ا  ػػاف لػػي عػػ  ،غرنػػة سػػيادة  -1
وػرة الفرديػػة ا مػة  مسػػا  ػؤدا إلػػ  تؾسػيع قاعػػدة السذػار ة الذػػعحية كالسحا

لمحرنػػات كالحقػػؾؽ الدياسػػية عػػؽ طرنػػ  ا سػػ ف ا  الذػػعحي أك ا ع ػػراض 
الذعحي أك طما إعػادة ا ، خػاب  أك طمػا حػ  ال يحػة الشيابيػة ك،حػؾن مسػا 
يجع  ،غرنة سػيادة الذػعا ت فػ  ك،غػاـ الديسقراطيػة السحاوػرة ك ػ لػ وػح  

ت الس رػمة بذػحؾف اراا  ، ا تسكؽ ا لراد مؽ اتخا  بعػض القػر السحاورة ،غرج 
 الحكؼ ب ،فد ؼ :

                                                           

 .16ا،غر ،غرنة الديادة كألرها عم  ورعية ا ،غسة الؾضعية ص -1
 .24  ا س ف ا  الذعحي ماشد الحمؾ ص24ال ح  ر مؽ سيادة الذعا كا مة ص -2
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 لدا رت  ا ، خابيػة لقػف كلػيس لسجسػؾع ا مػة اع حار الشا ا مسرالج  -2
 ػػؼ  كال اامػػ   لمسػػا  ػػؤدا إلػػ   زػػؾع الشا ػػا إلرادة ،ا حيػػة باع حػػارن مسػػرالج 

شػػاز عالػػ   سػػا يعػػاؿ السؾ ػػ  ك يمػػ  إ ا لػػؼ تػػرؽ لػػ  إ  باتحػػاع تعميسػػات ؼ ك 
 .(1 تررلات  لي وحؾ،  

٘را ٚمما ٘ٛ جد٠س تاٌدروس أْ االاا٘داخ اٌدظدرٛز٠ح احلد٠ثدح 
عرثاز٘دا أوثدس حتم١مدا ذسِٟ إىل األخر تٕظس٠دح ظد١ادج اٌشدعة تا

 لحرغؼ  ررة ما طرأ عم  الشغاـ الديسقراطي مؽ تظؾرات  كما، ٌٍدديمساط١ح

اس حدل  لي  مػؽ أ،ػؾاع كأوػكاؿ  كمػا اب كػر ليػ  مػؽ كسػا   كآليػات  لػسف 
دة الذػػػعا "  ا،ػػػ  هػػػي السرػػػا الػػػ ا  ػػػدح  الديسقراطيػػػة  ،غرنػػػة " سػػػيا

 لمؾ ؾؿ إلي  عم  ام داد تارنخ ا.
 ٔظس٠ح ظ١ادج اٌمأْٛ

تقـؾ ،غرنة سيادة القا،ؾف عم  أساس ا ع راؼ لمقا،ؾف بح  الرناسة 
ف إحيػم   كالقداسة  كهشاؾ عالقة كطيدة بيؽ سيادة ا مة كسػيادة القػا،ؾف 

ة ا مػة  لدػيادت  تعشػي سػيادة ا مػة مػؽ ش ػة القا،ؾف هؾ ال عحير عؽ إراد
أف ا مة تح كؼ إل  قػا،ؾف  ػاغ   أك وػار   لػي  ػياغ   أك أقرتػ  عمػ  
ا ق   ل ي   تخزع لدػيادة  ارشيػة كلكش ػا تخزػع لدػيادة السجسػؾع مػؽ 

  الؿ القا،ؾف.
لالديادة ال ي تشدا لمقا،ؾف     س ع ب ا إ  السجمس ال ذرنعي ل مة 

ا  لالذػخص أك ال يحػة ال ػي يخؾل ػا القػا،ؾف سػمظة د ا مة آحػادج كليس ألرا
 مسارسة الديادة أا سمظة إ دار ا كامر الش ا ية لي الدكلة.

                                                           

كمػػػا بعػػػدها   16ك،غرنػػػة الدػػػيادة ص 24ا سػػػ ف ا  الذػػػعحي د. ماشػػػد الحمػػػؾ ص -1
 .24 21ال ح  ر مؽ سيادة الذعا كا مة ص
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لالدػػمظة العميػػا ال ػػي تس مػػػ حػػ  إ ػػدار هػػ ن القػػؾا،يؽ هػػي  ػػاححة 
 .(1 الديادة القا،ؾ،ية 

ـ الؾضػعية قػد تكػؾف الدػيادة لمحػاكؼ أك احكػك ال ة القؾؿ لي ع  ا 
أا أف الدػيادة لمذعا بسف ؾم    أمة  وعا  طحقة ( بحدا ،ؾع الشغػاـ  

لي    ه ن ا حؾاؿ لمحذر  كب لػ تكؾف  الة ه ن الػشغؼ قػد ،ازعػ  م لػي 
تعارضػ ا مػع الدػيادة السظمقػة ال ػي   تكػؾف إ  ل  سمظا،   كمؽ لؼ  اف 

إلل ية ال ي تشغؼ ا كمحكؾميؽ إ  مشف  ؽ ل عاليؼ الديادة اكما ا مة : حكامج 
  حيات ؼ مؽ الرؤنة اإلسالمية.

كب  ا ا،    مؽ عرض ،غرنػة الدػيادة  سػا  راهػا دعات ػا  ػ هؼ دعػا ؼ 
الشغاـ الديسقراطي عم  اإلطالؽ كهشا سؤاؿ يفػرض ،فدػ  هػ   ػاف اإلسػالـ 
لػػي حاشػػة لسرػػ  هػػ ن الشغرنػػات  كهػػ  تعػػرض لسرػػ  هػػ ن السذػػكمة هػػ ا مػػا 

 رفحات القادمة.،حاكؿ اإلشابة عمي  لي ال
  

                                                           

 .23ال ح  ر مؽ سيادة الذعا كا مة ص -1
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 اٌفصً اٌثأٟ 

 ادلر٘ث١ح اإلظال١ِحيف )احلاو١ّح( ٔظس٠ح اٌع١ادج 
 مت١ٙد

عرضػػشا لػػي الفرػػ  ا كؿ مػػؽ هػػ ن الدراسػػة ،غرنػػة الدػػيادة كمػػا تفػػرع 
عش ا مؽ ،غرنػات عمػ  الرػعيد العمسػا،ي  ل  حعشػا ،ذػ ت ا ا كلػ  كتظؾرهػا 

د تحيؽ لشا حقيقػة هػ ن ا  كقكآلارج  ا ك را صسج سعات ال ربية مزسؾ،ج لي ال
الشغرنػػات ك يػػو أ، ػػا تعشػػي اإلقػػرار بػػالح  لػػي الدػػمظاف السظمػػ  كال ذػػرنع 
السظم  كاإلرادة العميػا لسسرمػي الذػعا كا مػة  كمػا يق زػي   لػػ مػؽ لرػ  

ك مع ربقة اإلسالـ ب  كسػا ر ا ديػاف لػي مجػا ت الحيػاة الد ؽ عؽ الدكلة 
،ؾف هػػؾ ال عحيػػر عػػؽ إرادت ػػا القػػاالعامػػة  ل كػػؾف الدػػيادة ل مػػة  كليكػػؾف 

 !!الحرة
 فّاذا عٓ اٌع١ادج يف اٌفمٗ اإلظالِٟ أٚ اٌشس٠عح اإلظال١ِح؟

إ ا ،غر،ػػا لمفػػ  الدػػيادة الػػداؿ لحػػؾان عمػػ  الدػػمظة العميػػا ،جػػد أف هػػ ا 
لال تعرؼ الديادة لي اإلسػالـ إ  ل   المف    كشؾد ل  لي الفكر اإلسالمي

ميا السظمقة كإرادتػ  كسػيادت  العميػا ت سرػ  لػي كحدن ل ؾ  احا الدمظة الع
الػػؾحي الػػ ا تزػػسش  القػػرآف كالدػػشة الشحؾنػػة كهسػػا السرػػدراف ا ساسػػياف 

لالديادة لي اإلسالـ   تكػؾف إ  لمذػرنعة اإلسػالمية ال ػرا  ال ػي   لمذرنعة
 ورع ا العميؼ الخحير.
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عػؽ  لػيس لػي حاشػة إلػ  إلػارة الدػؤاؿلػالفكر اإلسػالمي  ا ع١ٍٗٚتٕاء

ا ل ػػركن   ريػػر مػػؽ السفػػاهيؼ ال ربيػػة لػػي العػػالؼ  ػػاحا الدػػيادة  كلكػػؽ ،غػػرج 
الػػ ا ع ػػر لػػي عػػ  عػػركؼ  ا ػػة  -اإلسػػالمي كمػػؽ بيش ػػا هػػ ا السف ػػـؾ 

لجػػ   ريػػر مػػؽ الحػػاحريؽ لمحػػد م عػػؽ هػػ ا السف ػػـؾ كمػػد  -ل ربػػيبالعػػالؼ ا
تؾالقػػػػ  أك تعارضػػػػ  مػػػػع محػػػػادئ اإلسػػػػالـ كبال ػػػػالي معرلػػػػة مػػػػد  تؾالػػػػ  

 قراطية أك معارض  ا لإلسالـ.الديس
لقػػد تشػػاكؿ بعػػض السعا ػػرنؽ هػػ ن القزػػية كتفاكتػػ  اش  ػػادات ؼ لػػي 

را  حػؾؿ  ػاحا بعض شؾا،ح ا كليسا  مي عرض  هؼ هػ ن ا تجاهػات كاآل
 :بذي  مؽ ال فري الديادة لي الس هحية اإلسالمية 
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 ألٛاي ٚآزاء حٛي صاحة اٌع١ادج يف اٌدٌٚح اإلظال١ِح
ا  لػػػي لكػػػرة الدػػػيادة أك الدػػػمظة لػػػي الدكلػػػة اإلسػػػالمية ا  مػػػو العمسػػػ

 كع رت ل ؼ لي  لػ اتجاهات م عددة كهي  ال الي :
أْ اٌعدد١ادج يف ادلر٘ث١ددح اإلظددال١ِح ٘ددٟ ٠ددسٜ االادداٖ األٚي : 
 .)احلاو١ّح اإلذل١ح( ظ١ادج اٌشس٠عح

االااٖ اٌثأٟ : ٠ؤود أصحاب ٘درا االاداٖ عٍدٝ ِثددأ ظد١ادج 
 األِح.

٠سٜ أْ اٌعد١ادج يف ادلر٘ث١دح اإلظدال١ِح ٘دٟ ٌثاٌث : االااٖ ا
 ٌإلٔعاْ.

٠سٜ أْ اٌع١ادج يف اإلظالَ ِصدٚجح ذسجدع إىل االااٖ اٌساتع : 
 .وً ِٓ اهلل ٚاألِح

 س حياف الح  مش ػا كرد مػا  كليسا  مي عرض ل  ن ا تجاهات ا ربعة
 سؾان :
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 ادلثحث األٚي
 ِٚٛلفٗ (احلاو١ّح اإلذل١ح) االااٖ األٚي اٌماصً تع١ادج اٌشس٠عح

 اٌدديمساطٟ ِٓ ٔظس٠ح ظ١ادج اٌشعة

 ػػر  أ ػػحاب هػػ ا ا تجػػان أف الحاكسيػػة السظمقػػة كالدػػيادة العميػػا لػػي 
  ال ذػرنع ال ػػي   تحػدها سػػيادة لػػي ال رػؾر اإلسػػالمي إ،سػا هػػي ل تعػػال 

لػػسف اإلرادة ال ػػي تعمػػؾ عمػػ  شسيػػع اإلرادات  كالدػػمظة ال ػػي ت ػػيسؽ عمػػ  
أك تقزػػ  ليػػ  سػػمظة أ ػػرا   دػػمظات كال ػػي   تعػػرؼ ليسػػا تشغسػػ شسيػػع ال

إ،سػا هػي إرادة م كحػدن ل ػؾ  ػاحا الدػمظة العميػا   تداكن ا أك تدػامي ا
كإرادتػػ  كسػػيادت  العميػػا ت سرػػ  لػػي الػػؾحي الػػ ا تزػػسش  القػػرآف   السظمقػػة

كهػػ ا أمػػر   (1 الكػرنؼ كالدػػشة الشحؾنػػة كهسػا السرػػدراف ا ساسػػياف لمذػرنعة 
 الؼ لي  ك  مذاحة لقد أشسع عمي  السدمسؾف. 

 : مجا  األِح عٍٝ أْ اٌع١ادج " احلاو١ّح " ٌٍشس  ال غ إ
" الحػاكؼ لػي الفقػ  اإلسػالمي هػؾ م  ٠مٛي اٌش١خ زلّد أتٛ ش٘سج

إلػ  ف ه ن الذرنعة قا،ؾف د شػي  رشػع لػي أ ػم  إإ   -سححا،  كتعال   -
طرا ػ  ال عرنػ  با حكػاـ ليػ  إ،سػا  كحي الدسا  لالحاكؼ لي  هػؾ م  ك ػ 

عمػ  هػ ا اتفػ  شس ػؾر هي مشاه  لسعرلة حكؼ م كأحكاـ د ش  الدساكا  
السدػػمسؾف  بػػ  أشسػػع السدػػمسؾف  لاإلشسػػاع قػػد ا،عقػػد عمػػ  أف الحػػاكؼ لػػي 

 .(2 اإلسالـ هؾ م تعال  كأ،    وي  إ  مؽ م " 

                                                           

  ال ح  ر مؽ 23ي د. ل حي عحد الكرنؼ صا،غر الدكلة كالديادة لي الفق  اإلسالم -1
 .24سيادة الذعا كا مة ص

 .63صالذيي   أبؾ زهرة أ ؾؿ الفق  اإلسالمي  -2
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د
 
ليقػؾؿ " كلقػد  ٞا اٌددورٛز صدالا اٌصداٚٚحيىٟ ٘را االمجا  أ٠ع

ػػإا،عقػػد  ا لػػؼ يذػػ  شسػػاع ا مػػة  م ػػا لػػي مخ مػػو ا عرػػار كا مرػػار إشساعج
  ك  طا ع ك  عا ي  ك    ر ك  أ،ر  ك  حر ك  عحدعش   حير ك    ير 

ك  حػالؿ إ  مػا أحمػ  أكشحػ  م  ك  وػرع إ  مػا وػرع   أ،    د ؽ إ  ما 
ي هػ ن الحد  ػة ل حػ  مػا حػـر م أك ك  حراـ إ  ما حرم   كأف مؽ شادؿ ل

مػؽ حكسػ  أك أعظػ  غيػرن حػ  ال حميػ  كال حػرنؼ ا حـر ما أحمػ   أكرد وػيحج 
 .(1 كا يجاب كالشدب ل ؾ مارؽ مؽ الد ؽ  الر بسشساع السدمسيؽ " 

رحس  م لي السد رف  : " كلػي الححػم عػؽ الحػاكؼ  ٠ٚمٛي اٌغصايل
مرسؾؿ ك  لمديد عم  العحد  ك  لسخمؾؽ   حيؽ أ،    حكؼ إ  ل  ك  حكؼ ل
 .(2 ككضع    حكؼ غيرن "  –تعال   –عم  مخمؾؽ  ب      لػ حكؼ م 

ٚلد وداْ اٌفم١دٗ ٚادلفىدس اإلظدالِٟ اٌثاوعدرأٟ " أتدٛ األعٍدٝ 
لمقػؾؿ بالحاكسيػة لػي هػ ا العرػر  حيػم قػرر أف الدػيادة  ارا دج  " ادلٛدٚدٞ

اكؼ إ  م  ك  حكػؼ إ  حكسػ   ك  قػا،ؾف أك الحاكسية هي ل كحدن  لال حػ
ا أف يػ مر لحػ  ال ذػرنع لػ  سػححا،   كلػيس  حػد كإف  ػاف ،حيجػإ  قا،ؾ،   

إ  مػا  ػؾح   كنش ي مؽ غير أف يكػؾف لػ  سػمظاف مػؽ م  لػالشحي     حػع

                                                           

 .31،غرنة الديادة كألرها عم  ورعية ا ،غسة الؾضعية ص -1
تحقي  حساة بػؽ  275ص 1شل االي مؽ عمؼ ا  ؾؿ اإلماـ أبؾ حامد السد رف   -2

 .السد شة السشؾرة زهير حال  الشاور ور ة
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ة   كمػػا أكشػػا م عمػػ  الشػػاس طاعػػ(1 " ِإْف َأتَِّحػػعإ ِإ َّ َمػػا  إػػؾَح  ِإَلػػيَّ " إليػػ  
 .(2 الشحي إ   ،    ي تي ؼ إ  با حكاـ اإلل ية

الؾحيد  إل  أف م هؾ الديد"زلّد أظد" ٠ٚر٘ة ادلفىس اإلظالِٟ 
" لػػػيس هشػػػاؾ مػػػؽ  ػػػاحا سػػػيادة  لالدػػػيادة : ل ػػػ ا الكػػػؾف السد ػػػد ليقػػػؾؿ

ب شسع ا مق حدة مؽ ورل  شمػ  قدرتػ  كعغػؼ وػ ،   ك  وػارع مػؽ دك،ػ   
 .(3  مي  ال ذرنع إ  بذ ،   ك  يد حق  إ  هؾ "لالقا،ؾف قا،ؾ،   ك  

األدٌح عٍٝ أْ اٌع١ادج ٚاٌرشس٠ع ادلطٍك ٚاحلاو١ّح ال ٠ىٛٔاْ إال 
 هلل

اسػػ دؿ أ ػػحاب هػػ ا ا تجػػػان بكريػػر مػػؽ اآليػػػات القرآ،يػػة ال ػػي ترحػػػ  
الحاكسيػػة ل كحػػدن كأ،ػػ  هػػؾ  ػػاحا السمػػػ كا مػػر كالحكػػؼ  كأف الدػػيادة 

 إ  ل.كال ذرنع   يكؾ،اف 
لقػػد كرد لفػػ  الحكػػؼ لػػي القػػرآف الكػػرنؼ لمد لػػة عمػػ  معشػػ  " القزػػا  

 قات  عمػػػ  معػػػا،ي الحكسػػػة  عػػػؽ د لػػػة بعػػػض مذػػػكالفرػػػ  " هػػػ ا لزػػػالج 
 .(4 كاإلتقاف

 

                                                           

 .15سؾرة ؾ،س مؽ آية -1
ب رػرؼ   43:22ا،غر الحكؾمة اإلسالمية لمسؾدكدا تعرنا أحسػد إدرنػس مػؽ ص -2

 .126 127الحيعة عشد مفكرا أه  الدشة د. أحسد لؤاد عحد السجيد ص
 84 81مش اج اإلسالـ لي الحكؼ   أسد ،قم  إل  العربية مشرؾر   ماضي ص -3

 .ـ1978مدة سشة الظحعة الخا
القػػاهرة دار  151 152ا،غػػر معجػػؼ ألفػػاآ القػػرآف الكػػرنؼ مجسػػع الم ػػة العربيػػة ص-4

 ـ.1981الذركؽ 
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اهُ  " قاؿ تعال   .(1 " إِِن اْْلُْؽُم إَِّٓ لِلِِّ َأَمَر َأَّٓ َتْعُبُدوْا إَِّٓ إِيَّ
َػاِصؾِعَ  إِِن اْْلُْؽمُ  " قاؿ تعال  ـْ  .(2 "إَِّٓ لِلِِّ َيُؼصُّ اْْلَقَّ َوُهَو َخْرُ ا

ُك ِِف ُحْؽِؿِه َأَحًدا " كقؾل  تعال  َٓ ُيْػِ  .(3 "َو
 َؽُحْؽُؿُه إَِغ  "كقؾل  تعال  

ٍ
ء  .(4 "الِلَِّ َوَما اْخَتَؾْػُتْم ؽِقِه ِمن ََشْ

قَّةةِة َيْبُغةةوَن َوَمةة " قؾلػػ  تعػػال ك 
َاِهؾِ َْ َؼةةْوٍ  َأَؽُحْؽةةَم ا ـٍ  ًَ ْن َأْحَسةةُن ِمةةَن الِلِّ ُحْؽةة

ـُونَ   .(5 "ُيوِؾ
ُطوا ََلُم ٍمَن اـٍديِن َما مَلْ َيْلَذن بِِه الِلَُّ " كقؾل  تعال  َؿاء َُشَ  .(6 "َأْ  ََلُْم ُُشَ
َُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباََنُْم َأْرَباًبا ٍمن ُدوِن الِلِّ "كقؾل  تعال    .(7 "اَّتَّ

ْقِه ُتْرَجُعونَ  "ال  كقؾل  تع ـَ ُه اْْلُْؽُم َوإِ ـَ َّٓ َوْجَفُه   َهاـٌِك إِ
ٍ
ء  .(8 "ُؿلُّ ََشْ

ؽَِتةةاَ   "كقؾلػػ  تعػػال   ـْ ةةْقُؽُم ا ـَ َُ إِ ةةِذي َأَكةةَز َـّ ًَ َوُهةةَو ا َأَؽَغةةْرَ الِلِّ َأْبَتِغةةي َحَؽةة

لً   .(9 "ُمَػصَّ
  

                                                           

 .44سؾرة  ؾسو مؽ آية-1
 .57سؾرة ا ،عاـ مؽ آية- 2

 .26سؾرة الك و مؽ آية-3
 .14ؾرةالذؾر  مؽ آيةس -4

 .54سؾرة السا دة آية- 5
 .21ؾرة الذؾر  مؽ آيةس -6

 .31بة مؽ آيةسؾرة ال ؾ - 7
 .88سؾرة القرص مؽ آية- 8
 .114سؾرة ا ،عاـ مؽ آية-9
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 : الرعاء عم١دج اٌرٛح١د ٌع١ادج اٌشس  ال غ 
د تق زػػي إلػػراد الػػرب سػػححا،  كتعػػال  بجسيػػع  ػػفات إف عقيػػدة ال ؾحيػػ

لسظمقة عم  الخال   أشسعيؽ  كقػد الكساؿ كمش ا الديادة أك الدمظة العميا ا
تزػػسش  ليسػػا ت زػػسؽ إلػػراد م بػػالحكؼ كال ذػػرنع السظمػػ   ك  مشازعػػة بػػيؽ 

 برف ي الخم  كا مر. –عا كش   –أحد مؽ السدمسيؽ لي تفرد م 
َعاَدِعَ "  يقؾؿ م تعال  ـْ ُه اْْلَْؾُق َوإَْمُر َتَباَرَك الِلُّ َر ُّ ا ـَ "  َأَٓ 

لقػد ألح ػ  (1 
اآلية الكرنسة الخمػ  لمخػال  تعػال   لػؼ ألح ػ  لػ  سػححا،   ػفة ا مػر بسػا 

ػ ا إ  تحسم  مؽ لؾاـز الديادة كالدػمظة كال ذػرنع  لكػ ف بػيؽ الرػف يؽ تالزمج
 .(2   يد ح   فة ا مر إ  مؽ  م  

لسؽ كحد م تعال  كك ف  بالخم  أك الرزؽ ك،دا  فة ا مر ل يػرن 
ل ؾ  الر بال مذرؾ ب  " لسشازعػة م لػي وػي  مػؽ ا مػر  سشازع ػ  لػي 

 .(3 وي  مؽ الخم  ك  لرؽ "
ك وػػ أف إلػراد م بػا مر  ػسلرادن بػالخم   كأف إلػرادن بػا مر الذػرعي 

كأف الخػركج عمػ  أحػدهسا إوػراؾ بػال عػا كسلرادن با مر الكؾ،ي ك  لػرؽ  
 كش  كمشازعة ل  لي أع ر  را ص الربؾبية.

                                                           

 .54سؾرة ا عراؼ مؽ آية - 1
كألرهػا    ،غرنػة الدػيادة42ال حػ  ر مػؽ سػيادة الذػعا كا مػةصشال  الغمسػة لػي  -2

 .33د.  الح الراكا ص عم  ورعية ا ،غسة الؾضعية
 .35،غرنة الديادة ص-3
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لالحكؼ بسا أ،اؿ م كاشا بال  ػالؼ  حيػم دؿ عمػ  كشؾبػ    ػاب م 
  (1 " إِِن اْْلُْؽةُم إَِّٓ لِلِِّ "قػاؿ تعػال   (ملسو هيلع هللا ىلص الحسيد كأكػدت عميػ  سػشة السرػظف  

الفرػ  بػالكفر كالغمػؼ كالفدػ  كسا ك و م تعػال  السعرضػيؽ عػؽ حكسػ  
َؽاؽُِرونَ  "لقاؿ  ـْ ةِئَك ُهُم ا ـَ َُ الِلُّ َؽُلْو ََ َأكَز ْ ََيُْؽم بِ ََ  "كقاؿ   (2 " َوَمن ملَّ ْ ََيُْؽم بِ َوَمن ملَّ

ادُِونَ  ةِئَك ُهُم اـظَّ ـَ َُ الِلُّ َؽُلْو  .(3 " أكَز
مػؽ لػؼ  كه ن اآليات هي ا قظع د لة كا كرر  راحة لي اإل،كػار عمػ 

 يحكؼ بسا أ،اؿ م أك   حاكؼ إلي .
كعؽ ابؽ عحاس رضػي م عشػ  يقػؾؿ " مػؽ شحػد الحكػؼ بسػا أ،ػاؿ م 

 .(4 لقد  فر  كمؽ أقر ب  كلؼ يحكؼ ب  ل ؾ عالؼ لاس  " 
" الحكؼ ب ير ما أ،اؿ م قػد  ٠مٛي صاحة شسا اٌعم١دج اٌطحا٠ٚح

ا  حيرة أك   يرة  كنكػؾف  فػرج ا  شق  عؽ السمة  كقد يكؾف معرية يكؾف  فرج 
ػػ ا أ ػػ ر ... ك لػػػ بحدػػا حػػاؿ الحػػاكؼ ... لػػسف اع قػػد ا كإمػػا  فػػرج إمػػا مجازنج

الػ  كشؾب الحكؼ بسا أ،اؿ م  كعمس  لي ه ن الؾاقعػة كعػدؿ عشػ  مػع اع ر 
ػػػ اا  فػػػرج كندػػػس   ػػػالرج  ب ،ػػػ  مدػػػ ح  لمعقؾبػػػة ل ػػػ ا عػػػاص   ا أك  فػػػرج  امجازنج

 (5 "أ  ر

                                                           

 .44سؾرة  ؾسو مؽ آية  -1
 .44سؾرة السا دة مؽ آية -2
 .45سؾرة السا دة مؽ آية -3
الجامع بيؽ لشي الركاية كالدرايػة مػؽ عمػؼ ال فدػير لسحسػد بػؽ عمػي بػؽ ل ح القد ر  -4

 الشاور محفؾآ العم  بيركت. 2ش45ص   االذؾ ا،ي
وػرح العقيػدة الظحاكنػػة لمعالمػة ابػػؽ أبػي العػػا الحشفػي ا  رعػػي الرػالحي الدمذػػقي -5

 .446ص 2شھ 792 الس ؾل 
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سؽ لؼ يحكػؼ بسػا أ،ػاؿ م " مػؽ لعػ   لػػ لي ث٠ٟٚمٛي اإلِاَ اٌمسط
كهؾ مع قد أ،  مرتكا شـر  ل ؾ مؽ لداؽ السدمسيؽ كأمرن إل  م تعػال   

ا شػا  إف وا  ع بػ  كإف وػا  غفػر لػ   لػؼ   ػر عػؽ طػاككس كغيػرن  المجػ
لي   كإف حكؼ ب  هؾ  كمعرية ل ؾ  ،ا تدر ػ  الس فػرة عمػ  مػ ها أهػ  

 .(1 حييؽ " الدشة لي ال فراف لمس ،
 كرسؾل  ا لحكؼ م" مؽ  اف مم امج  ٠ٚمٛي ش١خ اإلظالَ اتٓ ذ١ّ١ح

كالكالـ عؽ الحكؼ ب يػر مػا أ،ػاؿ م  –كاتحع هؾان  لكؽ عر  ارج ا كعاهباطشج 
 . (2 ل  ا بسشالة أمرال  مؽ العران "  –

  حيؽ مسا سح  أف الحكؼ بسػا أ،ػاؿ م تعػال   ـز ضػركرا مػؽ لػؾاـز 
الديادة ل تعال  كحدن كه ن الديادة ت جم  عمػ  ا رض عشػدما  القؾؿ ب ف

كمػػؽ   ػ ؼ تظحيػػ  الذػػرع اإلل ػي برػػؾرة  اممػػة لػػي مخ مػو مجػػا ت الحيػػاة
 .عر  كلؼ يحكؼ بسا أ،اؿ م ل ؾ مؽ العراة كليس  الراج 

ٚاحلاو١ّح ٌٍشس٠عح ِٛلف االااٖ اٌماصً تٕظس٠ح اٌع١ادج 
 ( عة اٌدديمساطٟٔظس٠ح ظ١ادج اٌش) اإلذل١ح ِٓ 

كقػػػد  هػػػا أ ػػػحاب هػػػ ا ا تجػػػان القا ػػػ  بشغرنػػػة   الدػػػيادة لمذػػػرنعة 
كالحاكسيػػة اإلل يػػة ( إلػػ  رلػػض ،غرنػػة سػػيادة الذػػعا الػػديسقراطي كالقػػؾؿ 

بػ ف  ح: " إف هػ ن اآليػات ال ػي ترػر  ٠مٛي ادلدٛدٚدٞ بحظال، ا  كلي  لػػ

                                                           

 بي عحد م   بؽ أحسد ا ،رػارا الخارشػي وػسس الػد ؽ الجامع  حكاـ القرآف  -1
 .194ص الجا  الدادسھ 671الس ؾل  لقرطحيا

مش اج الدشة الشحؾنة ت ليو وػيي اإلسػالـ أحسػد بػؽ عحػد الحمػيؼ ابػؽ تيسيػة الحرا،ػي -2
 .22ص 2شأبؾ العحاس 
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 –ا  اف ،حيجػ كإف –ل كبيدن ال ذرنع كليس  حد sovereignty الحاكسية 
 أف ي مر كنش ي مؽ غير أف يكؾف ل  سمظاف مؽ م تشص عم  :

ليس لفرد أك أسرة أك طحقة أك حاب أك لدا ر القاطشيؽ لي الدكلة  -1
،رػػػيا مػػػؽ الحاكسيػػػة لػػػسف الحػػػاكؼ الحقيقػػػي هػػػؾ م كالدػػػمظة الحقيقيػػػة 

 مخ رة ب ات  تعال  كحدن.
ا رنع كالسدمسؾف شسيعجػليس  حد مؽ دكف م وي  مؽ أمر ال ذ -2

ػػ –كلػػؾ  ػػاف بعزػػ ؼ لػػحعض ع يػػرا  – ك   ا  يدػػ ظيعؾف أف يذػػرعؾا قا،ؾ،ج
 مسا ورع م ل ؼ. ايقدركف أف ي يركا ويحج 

أف الدكلػػػة اإلسػػػالمية    ؤسػػػس بشيا، ػػػا إ  عمػػػ   لػػػػ القػػػا،ؾف  -3
السذرع ال ا شا  ب  الشحػي مػؽ عشػد ربػ  م سػا ت يػرت الغػركؼ كا حػؾاؿ  

  تدػػ ح  طاعػػة الشػػاس إ  مػػؽ ت ال ػػي بيػػدها زمػػاـ هػػ ن الدكلػػة كالحكؾمػػا
 (1 ، ا تحكؼ بسا أ،اؿ م كتشف  أمرن تعال  لي  مق  إحيم 

كأا وخص أك شساعة  ػدعي لشفدػ  أك ل يػرن حاكسيػة  ميػة أك شا يػة 
هؾ ك  رنا سادر لي اإللػ كالاكر كالح  اف السحػيؽ  لػال معحػؾد بالسعػا،ي 

ا ح  تشفيػ  حكسػ  لػي  مقػ   كإف اإل،دػاف   حػ    ا أحدج الد شية كهؾ لؼ 
ا  كأف ا سػػاس الػ ا ارتكػػات عميػ  دعامػػة الشغرنػػة لػ  مػػؽ الحاكسيػة إطالقجػػ

                                                           

 43:22ا عم  السؾدكدا تعرنا أحسد إدرنس مػؽ ص ا،غر الحكؾمة اإلسالمية أبؾ-1
ـ   ك،غرنػػػة اإلسػػػالـ الدياسػػػية لمسػػػؾدكدا مػػػؽ 1984السخ ػػػار اإلسػػػالمي القػػػاهرة 

 .31:26ص
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الدياسػػية لػػي اإلسػػالـ أف تش ػػاع شسيػػع سػػمظات ا مػػر كال ذػػرنع مػػؽ أ ػػدا 
 .(1 الحذر مشفرد ؽ كمج سعيؽ 

تعدط  ماصدً تد ْ اٌعد١ادج ٌٍشدس٠عحٌٚمد ٚجدٗ ذلدرا االاداٖ اٌ
 اال

 
 اعرتاظاخ ِٕٙا أْ ٘رٖ إٌظس٠ح ادسد األِدح اإلظدال١ِح اس٠دد

 
 
لدد ِٕحٙدا ذلدا اإلظدالَ لثدً أْ  ِٓ حمٛلٙا اٌع١اظ١ح اٌرٟ اذاِ

 متٕحٙا األُِ.
ك،قػػو ،حػػؽ مػػع الػػرأا الشػػاقض كالشاقػػد لفكػػرة الحاكسيػػة بالرػػؾرة ال ػػي 

"   حكػؼ  قدم ا السؾدكدا لسا لي ا مؽ تذػحي  بػالخؾارج الػ  ؽ رلعػؾا وػعار
 دكر ا مة الدياسي. اإ  ل " ك،فؾ 

مػػا  هػػا إليػػ  السػػؾدكدا لػػي القػػؾؿ (2 رلػػض الػػد  ؾر   عسػػارة لقػػد 
بالخؾارج ال  ؽ رلعؾا " وػعار   حكػؼ  حاكسية كنر  أف القؾؿ ب لػ تذحي   بال

 : " عمػ  هػ ا دكر ا مة الدياسي قا الج  اإ  ل " كرلزؾا تحكيؼ الحذر ك،فؾ 
خػػارشي يدػػير اليػػـؾ دعػػاة بعرػػؾا وػػعار الحاكسيػػة هػػ ا بسعشػػان الػػ ا الػػدرب ال

يجػػرد ا مػػة مػػؽ آيػػة سػػمظات كمػػؽ أا سػػمظاف لػػي د،يػػا الدكلػػة كالحكؾمػػة 
الدياسية  لذاع  كتذيع   ابات تقؾؿ : إف أا وخص أك شساعػة  ػدعي 

اإللػػ كالػاكر  لشفد  أك ل يرن حاكسية  مية أك شا ية هؾ ك  رنا سادر لػي
ا  كإف ا سػاس ف اإل،داف   ح  لػ  مػؽ الحاكسيػة إطالقجػإالسحيؽ ك كالح  اف 

                                                           

ا،غػػػر الحكؾمػػػة اإلسػػػالمية أبػػػؾ ا عمػػػ  السػػػؾدكدا تعرنػػػا أحسػػػد إدرنػػػس السخ ػػػار  -1
 ـ.1984اإلسالمي القاهرة 

  114ة ا مػػة قحػػ  تظحيػػ  الذػػرنعة صكنذػػار   لػػي الػػرأا عحػػد م السػػالكي سػػياد-2
ك،ػػؾاؼ القػػديسي لػػي   ابػػ  أوػػؾاؽ الحرنػػة مقاربػػة لمسؾ ػػ  الدػػمفي مػػؽ الديسقراطيػػة 

 .54ص



 

  العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء 

104 

ال ا ارتكػات عميػ  دعامػة الشغرنػة الدياسػية لػي اإلسػالـ أف تش ػاع شسيػع 
 .(1 سمظات ا مر كال ذرنع مؽ أ دا الحذر مشفرد ؽ كمج سعيؽ " 

لؼ  حيؽ الد  ؾر   عسارة  أف إوكالية أ حاب ،غرنة " حاكسية م " 
عكػػػاس لم رػػػؾر الػػػ ا يقدػػػؼ الػػػشغؼ الدياسػػػية إلػػػ  قدػػػسيؽ : ،غػػػؼ هػػػي ا،

ح سيػػػة    مكػػػاف إلرادة اإل،دػػػاف لي ػػػا  ك،غػػػؼ إراديػػػة  تقػػػـؾ عمػػػ  اإلرادة 
اإل،دا،ية كت  سس عم  محدأ أف ا مة مردر الدمظات  كمػؽ لػؼ لاإلسػالـ 

 هػػػؾ مػػػؽ الشػػػؾع ا كؿ   ف الحػػػاكؼ ليػػػ  هػػػؾ م كلػػػيس –لػػػي ،غػػػرهؼ  -

الحقيقػػة أف هػػ ا ال قدػػيؼ  سػػا يقػػؾؿ عسػػارة : " غيػػر كاقعػػي   اإل،دػػاف!كلكؽ
كمؽ لؼ غير  حيح   لػ أف الدمظة لي أا مج سع مؽ السج سعات  كلػي 
ع  أا ،غاـ  كتح  أا لمدفة  إ،سا هي لي  ػد الحذػر يسارسػؾف ال ذػرنع 

 كالقزا  كال شفي .
 ح   لؾ ترؾر،ا السج سع اإلسالمي ال ا   حدث عش  هؤ   الشفػر مػؽ
الحػاحريؽ  الػ ا يعمػؽ حكامػ  " أف الحكػؼ ل   ل مػة " لس،شػا سػشجد أ،فدػشا 
أماـ بذر يسارسؾف سؽ القؾا،يؽ با ش  اد  كالحكؼ بسؾشح ػا  مػع ادعػا  ؼ 
أ، ؼ ك ال  عؽ م مردر الدمظة كالحكؼ  كليدػؾا ك ػال  عػؽ ا مػة  ل ػؼ 

 .(2 ن بذر يحكسؾف رغؼ القؾؿ ب ف م هؾ الحاكؼ ك  حاكؼ سؾا
أف ،ح   باآليات ال ي تقؾؿ " أف الحكؼ  –لي ه ا السجاؿ  -ك  يجؾز 

إ  ل " كإف ا مػػر  مػػ  ل لػػالحكؼ كا مػػر يقرػػد ب سػػا أمػػر الكػػؾف  مػػ  لػػي 
كأقؾات  كآشاؿ بشيػ  كمرػير ألػرادن  أمػر الػد ؽ لػي قؾاعػدن كأ ػؾل    ق أرزا

                                                           

الشاوػر 242 243الدكلة اإلسالمية بيؽ العمسا،ية كالدمظة الد شية د.   عسػارة ص-1
 دار الذركؽ.
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الدػػمظة الحذػػرنة أمػػر الػػد،يا ك يػػو تقػػـؾ كم ػػ  تفشػػ   كلكػػؽ   يقرػػد بػػ  
ا رضػػػية ال ػػػي ترػػػدر القؾاعػػػد ا رضػػػية  لػػػي السجػػػاؿ الػػػ ا وػػػا ت إرادة 

 .(1 الدسا  أف ت ر    بشا  ا رض " 
ا بيؽ ما  ها إلي  أ حاب ه ن الشغرنػة القا مػة أف هشاؾ لرقج نحدك لي ك 

بالحاكسية ل كبيؽ الخؾارج  ل  ػحاب هػ ن الشغرنػة رغػؼ إقػرارهؼ عمػ  ،فػي 
ل ؼ    شفؾف عؽ ا مػة حق ػا لػي ا  يػار ا  سػة  ك  حق ػا  حاكسية الحذر

لػػي الذػػؾر   ك  حق ػػا لػػي تقػػؾنؼ القػػادة كالرؤسػػا  كعػػال ؼ  كأ،ػػ  ل ػػؼ أف 
يدمحؾا ا مة مر  ه ن الحقؾؽ كالذػرنعة ،فدػ ا ال ػي طػالحؾا بدػيادت ا هػي 

 ال ي مشح  ا إياها ب  أكشح  ا عمي ا. 
ؿ السسارسػة الدياسػية  لسجػاؿ ل ؼ يسيػاكف بػيؽ مجػاؿ ال ذػرنع كمجػا

ال ذػػرنع حػػ  ل كحػػدن  ػػارج عػػؽ ،ظػػاؽ الفعػػ  اإل،دػػا،ي  أمػػا السسارسػػة 
الدياسية ال شفي ية لاإل،داف يسارس ا ،يابػة عػؽ م عػا كشػ   كأف الشغػاـ 

  لػػسف كشػػد عشػػدهسا أك ج  (ملسو هيلع هللا ىلص اإلسػػالمي يجػػا عميػػ  أف  رشػػع ل كلرسػػؾل  
كإف لؼ يجد لم  حرنة ؿ الخركج عمي   ا ،ف ن كأطاع   ك  يجؾز ل  بحاحكسج 

 العس  كال حرؾ بذرب أ  يخرج عؽ الركح العامة.
الريؾقراطيػػة " ؾدكدا بػػيؽ مػػؽ تفرنػػ  السػػ ي عٍددٝ ذٌددهدأٌٚدد١ط 

"  ػػ  مػػؽ ،غػػر إلػػ  هػػ ن : إ  يقػػؾؿ " الريؾقراطيػػة ا كربيػػة" ك"  اإلسػػالمية
طيػػة لػػسف فػػا عمػػؼ  كؿ كهمػػة أ، ػػا ليدػػ  ديسقراآ،الخرػػا ص ال ػػي   ر،اهػػا 

ا  لػال الديسقراطية عحارة عؽ مش اج لمحكؼ  تكؾف الدمظة لي  لمذعا شسيعجػ
ت ير لي  القؾا،يؽ ك  تحدؿ إ  بػرأا الجس ػؾر ك  تدػؽ إ  حدػا مػا تػؾحي 
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مؽ القا،ؾف إ  ما ارتز   أ،فد ؼ ك   ما لػؼ إلي ؼ عقؾل ؼ  لال    ير لي  
 لدس ؾر.تدؾغ  عقؾل ؼ يزرب ب  عرض الحا ف كنخرج مؽ ا

ه ن  را ص الديسقراطية كأ،  تر  أ، ا ليد  مؽ اإلسالـ لي وػي  
لال يرح اطالؽ  مسة الديسقراطية عم  ،غاـ الدكلػة اإلسػالمية  بػ  أ ػدؽ 

كلكػػؽ ( theo-cracy ا  مسػػة الحكؾمػػة اإلل يػػة أك الريؾقراطيػػة مش ػػا تعحيػػرج 
 (راطيػة اإلسػالميةالريؾقية تخ مو عش ا الحكؾمة اإلل ية  الريؾقراطية ا كرب

ا لسف أكربا لؼ تعرؼ مش ا إ  ال ػي تقػـؾ لي ػا طحقػة مػؽ الدػد،ة ا  ميج ا  اللج 
ػػ ا مػػؽ عشػػد أ،فدػػ ؼ حدػػا مػػا وػػا ت مخرؾ ػػة  يذػػرعؾف لمشػػاس قا،ؾ،ج

 ؼ  كندػػمظؾف ألػػؾهي  ؼ عمػػ  عامػػة أهػػ  الػػحالد م دػػ رنؽ كأغراضػػأهػػؾاؤهؼ 
 ػػا اإلسػػالـ لػػال تدػػ حد كأمػػا الريؾقراطيػػة ال ػػي شػػا  بكرا  القػػا،ؾف اإلل ػػي  

طحقػػة مػػؽ الدػػد،ة أك السذػػايي  بػػ  هػػي تكػػؾف لػػي أ ػػدا السدػػمسيؽ  ب مرهػػا
بػ    ػاب م عامة كهؼ الػ  ؽ   ؾلػؾف أمرهػا كالقيػاـ بذػحؾ، ا كلػ  مػا كرد 

كسػػػشة رسػػػؾل   كلػػػؽ سػػػسح ؼ لػػػي باب ػػػداع مرػػػظمح شد ػػػد آللػػػرت  مسػػػة 
 .(1 اطية الريؾقراطية الديسقراطية أك الحكؾمة اإلل ية الديسقر 

كعم  الرغؼ مؽ هػ ا ا تجػان الريػؾقراطي الخػاص  إ  أف السػؾدكدا لػؼ 
 شس ا مة  لقد  ؾؿ لمسدمسيؽ حاكسيػة وػعحية مقيػدة  ك لػػ تحػ  سػمظة 
م القاهرة  لال ت  لو الدمظة ال شفي يػة إ  بػ را  السدػمسيؽ  كبيػدهؼ يكػؾف 

ذِ  "عال ا مؽ مشرح ا قػاؿ تعػال   َـّ ةاِْلَاِ  َوَطَد الِلَُّ ا ـُوا ِمـُؽْم َوَطِؿُؾةوا اـصَّ يَن آَم

ِذيَن ِمن َؾْبؾِِفمْ  َـّ ََ اْسَتْخَؾَف ا َْرِض َؿ ْٕ َقْسَتْخؾَِػـَُّفم ِِف ا  . (2 " ـَ
                                                           

لسػؾدكدا أبػؾ ا عمػ  ااإلسػالـ كهديػ  لػي الدياسػة كالقػا،ؾف كالدسػ ؾر ،غرنة ا،غر -1
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كن دا ؿ السؾدكدا عػؽ مؾ ػ  الػ  ؽ يقؾمػؾف ب شفيػ  القػا،ؾف اإلل ػي 
 –لػػي ا رض ليقػػؾؿ لػػي  لػػػ : " لػػس ا ،غػػرت إلػػ  هػػ ن الشغرنػػة ا ساسػػية 

كبحر  عؽ مؾ ػ  الػ  ؽ يقؾمػؾف ب شفيػ  القػا،ؾف اإلل ػي  –سراد الخاللة ال
لػػي ا رض   حػػيؽ لػػػ أ،ػػ    يكػػؾف مػػؾقف ؼ إ   سؾ ػػ  الشػػؾاب مػػؽ الحػػاكؼ 

 .الحقيقي ل  ا هؾ مؾ   أكل  ا مر لي اإلسالـ بعيش 
لػػػي اطالقػػػ  مرػػػظمح " الريؾقراطيػػػة أك  ٌٚعدددد أ ٠دددد ادلدددٛدٚدٞ

كػؼ اإلسػالمي ح ػ  كإف  ػاف   يقرػد السف ػـؾ الديسقراطية " عمػ  ،غػاـ الح
ا كربي ل  ا السرظمح  سا هؾ كاضح ك لػ  ف مرظمح الريؾقراطية كلي  
الرمة بالفكر كال ارني ا كربي كلسة لركؽ بيش  كبيؽ الفكر اإلسالمي ال ا 

 لؼ يعرؼ تارنخ  مر  ه ا السرظمح.
  عػدـ    ؾضػح ليػٚأٚد أْ أٔمً زأ٠ا ٌٍّفىدس ادلعدٍُ زلّدد أظدد

شػػؾاز اطػػالؽ السرػػظمحات ال ػػي   تسػػ  برػػمة إلػػ  اإلسػػالـ عمػػ  أ،غسػػة 
،  مؽ باب ال زمي  السػؤدا إلػ  إألكارن حيم قاؿ " كنسكششا القؾؿ اإلسالـ ك 

أبعػػػد الحػػػدكد أف يحػػػاكؿ الشػػػاس تظحيػػػ  السرػػػظمحات ال ػػػي    ػػػمة ل ػػػا 
ػػػف لمفكػػػرة اإلسػػػالمية إ  باإلسػػػالـ عمػػػ  ا لكػػػار كا ،غسػػػة اإلسػػػالمية ا ،غامج

اش ساعيػػا م سيػػاا  ا ػػا ب ػػا كحػػدها يخ مػػو مػػؽ عػػدة كشػػؾن عػػؽ ا ،غسػػة 
الدػػا دة لػػي ال ػػرب  ك  يسكػػؽ ل ػػ ا الشغػػاـ أف  ػػدرس كنف ػػؼ إ  لػػي حػػدكد 
مفاهيس  كمرظمحات  الخا ة  كأف أا وػ ك  عػؽ هػ ا السحػدأ  ػؤدا ح سػا 

 مػػؽ الؾضػػؾح كالحيػػاف حػػؾؿ مؾ ػػ  الذػػرع إلػػ  ال سػػؾض كا ل حػػاس بػػد ج 
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سالمي تجان  رير مؽ القزايا الدياسية كا ش ساعية ال ي تذ   ا  هاف اإل
 .(1 "  لي الؾق  الحاضر

أف رأا (2 كقػػػد كرد لػػػي   ػػػاب " محػػػادئ ،غػػػاـ الحكػػػؼ لػػػي اإلسػػػالـ " 
السؾدكدا لي الحاكسية ل تعال  أ   ب  أحد عمسا  السدمسيؽ كهػؾ الذػيي 

لػي مجمػة رسػالة اإلسػالـ محسؾد لياض مؽ عمسا  ا زهر الذرن  إ    ا 
ا بعشػػػػؾاف " الشغػػػػاـ ـ بالعػػػػدد الرالػػػػم بحرجػػػػ1952ھ 1371الدػػػػشة الرابعػػػػة 

" أف م هػؾ الحػاكؼ الحقيقػي   324اإلسالمي أسػس  الػشغؼ "   ػر ليػ  ص
 كك و الحاكسية لاب  ل  كحدن سححا،  إف الحكؼ إ  ل ".

يادة الذرنعة إف الس  م  لي الك ابات ا كل  ال ي أكدت حاكسية م كس
لي العرر الحد م  مسس أف  ياغ  ا قا سة لقػف عمػ  رلػض محػدأ سػيادة 

ل ػػا الديسقراطيػػة ال ربيػػة  كال ػػي قػػد  الذػػعا بالرػػؾرة السظمقػػة ال ػػي تػػدعؾ
إل  ا  راؽ الذرنعة كتجاكزها  كه ك ا لحدكد الحالؿ كالحػراـ   ؤدا تظحيق ا

قػػادة كالرؤسػػا  كغيػػر لكش ػػا لػػؼ تدػػما ا مػػة دكرهػػا الدياسػػي لػػي ا  يػػار ال
  لػ.

غايػػة أمػػرهؼ! أ، ػػؼ رأكا أف مرػػ  هػػ ا الػػدكر الػػ ا تقػػـؾ بػػ  ا مػػة لػػي 
اإلسالـ    شظح  عمي  مف ـؾ الدػيادة ال ربػي  طالسػا أف أ ػص  رػا ص 
الديادة  ؾ، ا مظمقة  كا مة لػي اإلسػالـ محكؾمػة بحاكسيػة م كوػرنع    

   ن الذرنعة ال ي تحكس ا.كمؽ لؼ لميد  الديادة ل ا كإ،سا الديادة ل

                                                           

مسال ػػػيؽ دار العمػػػؼ لـ 1978الظحعػػػة الخامدػػةمش ػػاج اإلسػػػالـ لػػػي الحكػػؼ   أسػػػد -1
 بيركت.

مشذػ ة دار  52 167ص عحػد الحسيػد م ػؾليالد  ؾر محادئ ،غاـ الحكػؼ لػي اإلسػالـ -2
 .ـ1978السعارؼ اإلسكشدرنة الظحعة الرابعة 
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كقػد ع ػرت لػي الك ابػػات الس ػ  رة لػركاد هػػ ا السػ ها  ػياغة إيجابيػػة 
تػػدؿ بؾضػػؾح عمػػ   لػػػ  كهػػ ن الرػػياغة مق زػػاها ال فرقػػة بػػيؽ الدػػيادة أك 
الحاكسيػػة  كبػػيؽ الدػػمظة أك الدػػمظاف حيػػم قػػالؾا " الدػػيادة ل كالدػػمظاف 

ادة كالدػمظاف كعػدـ شعم سػا ل مة " مشح يؽ عم  ضركرة ال فرقػة بػيؽ الدػي
ا مخ مف ػػػاف وػػػرعج  –مػػػؽ كش ػػػة ،غػػػرهؼ  –ا  لالدػػػيادة كالدػػػمظة ا كاحػػػدج أمػػػرج 

 .(1 كعقالج 
رغؼ ت كيػدن عمػ  القػؾؿ بالحاكسيػة كأف م كيؼ العيمي حالد  ؾر عحد الك 

هؾ  احا الديادة لي الدكلة اإلسالمية إ  أ،  يفرؽ بيؽ الديادة كسػمظة 
إلػ   ةة بيد م كحدن  أمػا سػمظة الحكػؼ ل ػي مفؾضػالحكؼ ليقؾؿ " لالدياد

 .(2 ا مة تسارس ا لي حدكد الديادة " 
ك  وػ أف السؤلو يقرد بدمظة الحكؼ سمظة تشفي  أحكاـ م غير أف 

الحقيقػػػػة  ال فرقػػػػة بػػػػيؽ ال فرقػػػػة بػػػػيؽ الدػػػػيادة كسػػػػمظة الحكػػػػؼ هػػػػي لػػػػي 
 . (3 الس رادليؽ

هػ ا ا تجػان القا ػ  بدػيادة مسا سػح  تحػيؽ إ،ػ  عمػ  الػرغؼ مػؽ رلػض 
ػ ػا االذرنعة كالحاكسة اإلل يػة لشغرنػة سػيادة الذػعا الػديسقراطي رلزج  – تامج

لػؼ  شفػؾا مػا ل مػة مػؽ دكر سياسػي كتذػرنعي  غايػة  –كسا كضحشا عش ؼ 
ا مػؽ الدػيادة أمرهؼ أ، ؼ رأكا أف ه ا الدكر   يسكؽ اع حارن سيادة  ك  شا ج 

                                                           

محػدأ سػػيادة الذػعا الػػديسقراطي لػي ميػػااف الفكػر اإلسػػالمي د. أسػسا  مشرػػؾر    -1
 .1463ص 

اإلسػالـ دراسػة مقار،ػة عحػد الحكػيؼ الحرنات العامة لػي الفكػر كالشغػاـ الدياسػي لػي -2
 .ـ دار الفكر العربي1983 ھ1443  طحعة سشة 246 215حدؽ العيمي ص

 .28ا س ف ا  الذعحي ص-3
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لقا،ؾ،يػػػة الدسػػػ ؾرنة الؾاشػػػا تؾالرهػػػا لػػػي بسف ؾم ػػػا ال ربػػػي  لالرػػػفات ا
الدػػػيادة ك ػػػاحح ا مػػػؽ  ؾ، ػػػا مظمقػػػة ك  يسكػػػؽ تجا   ػػػا أك تفؾنزػػػ ا أك 

  تشظح  عم  ه ا الدكر الػ ا  ؾل ػ   –مؽ كش ة ،غرهؼ  –ال ررؼ لي ا 
الذرنعة ل مػة  طالسػا أف دكر ا مػة لػي الش ايػة مقيػد بالذػرنعة  كمػؽ لػؼ 

أك الحاكسيػػة عمػػ  الذػػرنعة  ك،غػػركا إلػػ  لزػػمؾا قرػػر مرػػظمح  الدػػيادة( 
 دكر ا مة باع حارن مسارسة لمدمظة أك الدمظاف.

كسا أ د القؾؿ بالحاكسية عدد مؽ عمسػا  اإلسػالـ كلق ا ػ  الدسػ ؾرنيؽ 
" إف الحاكسيػة ل كحػدن كلػيس  حػد أف :    سالـ مػد ؾرليقؾؿ الد  ؾر 

كأف ال ذػػػرنع ل  يػػػ مر كنش ػػػي مػػػؽ غيػػػر أف يكػػػؾف لػػػ  سػػػمظاف مػػػؽ م 
 .(1 كند سدن السج  دكف مسا شا  ب  الرسؾؿ مؽ   اب كسشة "

كنقؾؿ الذيي وم ؾت " إف الديادة ل كحدن   ،  الخال  السالػ  كهي 
 .(2 لي كطش  " اس خمف  لي    وعا لمذعا ،فد  بعد م ال ا 

ػػ ة ا بشغرنػػة الدػػيادة ل مػػؽ لق ػػا  الذػػيعة اإلماميػػكمػػؽ القػػا ميؽ أيزج
 عميسػػات الرػػادرة مشػػ  ،ػػص الالػػاعيؼ الػػد شي آيػػة م الخسيشػػي كبشػػا  عمػػ  

" الدػيادة را،ية  راحة عم  أف الحاكسيػة  "دس ؾر الجس ؾرنة اإلسالمية اإل
حػػػػ  الحاكسيػػػػة عمػػػػ  مرػػػػيرن السظمقػػػػة ل  كهػػػػؾ الػػػػ ا مػػػػشح اإل،دػػػػاف 

 .(3 ا ش ساعي

                                                           

لػػي ا حكػػاـ الفق يػػة كالعقا ديػػة د.   سػػالـ مػػد ؾر  مشػػاه  ا ش  ػػاد لػػي اإلسػػالـ -1
 .ـ1974طحعة عاـ  463ص ر يس قدؼ الذرنعة بكمية حقؾؽ القاهرة

 ھ1424 طحعػػة عػػاـ 657صالذػيي محسػػؾد وػم ؾت شػع مػػؽ تؾشي ػات اإلسػػالـ را -2
 دار الذركؽ.

 .42ية م الخسيشي صآالحكؾمة اإلسالمية -3
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إ ا  ػػاف ،غػػاـ (1 نػػر   ػػاحا   ػػاب " اإلسػػالـ كأكضػػاعشا الدياسػػية " ك 
الحكػػؼ الػػديسقراطي يذػػح  ،غػػاـ الحكػػؼ اإلسػػالمي ليسػػا  ؾشحػػ  مػػؽ ا  يػػار 
الحكػػاـ بسعرلػػة مسرمػػي ا مػػة  كليسػػا  ؾشحػػ  مػػؽ قيػػاـ الحكػػؼ عمػػ  العػػدؿ 
كالسدػػػاكاة  كليسػػػا يظحقػػػ  مػػػؽ حرنػػػة العقػػػؾؿ كا لكػػػار  لػػػسف ،غػػػاـ الحكػػػؼ 

السحكؾميؽ بقيؾد اإلسالمي يخ مو عؽ الديسقراطية لي أ،  يقيد الحاكسيؽ ك 
تسشع ؼ مؽ اإل،ظالؽ كرا  ا هؾا   كتحؾؿ بيش ؼ كبيؽ الخزػؾع لمذػ ؾات  
كػػ لػ يخ مػػو اإلسػػالـ عػػؽ الديسقراطيػػة لػػي أ،ػػ      ػػرؾ مقػػا يس العدالػػة 
كالسداكاة كغير  لػ مؽ الفزا   اإل،دا،ية لي  د الحذر   رسسؾف حدكدها 

ا مػػ  أهػػؾا  ؼ  ك زػػؾعج   عليؾسػػعؾ، ا تػػارة كنزػػيقؾف مش ػػا أ ػػر   ،ػػاك ج 
لذػ ؾات ؼ  كإ،سػا  رسػػؼ اإلسػالـ حػػدكد الفزػا   كالسحػػادئ اإل،دػا،ية كنزػػع 

الحذػر ل ػ ن السقػا يس العمؾنػة  كبػ لػ حسػ  اإلسػالـ "  عمقا يد ا  كنخزػ
ػػػا ا مػػػؽ الفزػػػيمة يدػػػمؼ ب ػػػا الجسيػػػع لحيػػػاة العامػػػة مػػػؽ الفدػػػاد كأقػػػاـ أسدج

 .كنح رمؾ، ا "
م لػػي   ابػػ  " أزمػػة العرػػر " بػػيؽ  كنفػػرؽ الػػد  ؾر   حدػػيؽ رحسػػ 

 : " كالحاكسيػة لػي اإلسػالـ الحاكسية لي اإلسالـ كالديسقراطيػة ال ربيػة قػا الج 
 ل  لك اب م كسشة رسػؾل  مرػدر ا حكػاـ  بيشسػا ا مػة أك الذػعا مسػرالج 
لي ،ؾاب  هؾ عشد الديسقراطية مردر ا حكاـ  لػا مؼ محكؾمػة لػي اإلسػالـ 

لحكػػيؼ العمػػيؼ  كهػػي لػػي الديسقراطيػػة محكؾمػػة بقػػؾا،يؽ  ػػادرة ب ذػػرنع م ا

                                                           

الشاوػػر مؤسدػػة الرسػػالة  143اإلسػػالـ كأكضػػاعشا الدياسػػية عحػػد القػػادر عػػؾدة ص-1
 ـ.1981ھ 1441بيركت 
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عؽ و ؾات الشاس كمرالح ؼ  لا حكاـ مدػ قرة دا سػة لػي اإلسػالـ  كهػي 
 .(1 م حدلة م  يرة   تد قر لي الديسقراطية " 

كهك ا ك   أ حاب ه ا ا تجان مؽ ،غرنػة سػيادة الذػعا الػديسقراطي 
عػػارض مػػع حاكسيػػة م كأف اع حػػار مؾ ػػ  الػػرلض ال ػػاـ   ف القػػؾؿ ب ػػا   

 .ل ذرنع هؾ ،ؾع مؽ الجاهميةالذعا مردر الدمظة كا
 

                                                           

ي الديسقراطيػػة كال عدديػػة أزمػػة العرػػر د.   حدػػيؽ ،قػػالج مػػؽ   ػػاب حكػػؼ اإلسػػالـ لػػ-1
 .29عحد السشعؼ مرظف  عحد القادر ص الحابية
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 ادلثحث اٌثأٟ
اٌثأٟ : اٌماصً ت ْ اٌع١ادج ٌألِح ِٚٛلفٗ ِٓ ٔظس٠ح  ٖاالاا

 ظ١ادج اٌشعة اٌدديمساطٟ
كلي مقاب  ا تجان ا كؿ القا   ب ف   الدػيادة كالحاكسيػة ل (   غيػر 

مػػؽ  ػػاف لػػي الفكػػر اإلسػػالمي يقػػرر أف الدػػيادة ل مػػة ك ع ػػر اتجػػان آ ػػر 
أ،رار ه ا ا تجان  رير مؽ الك اب كالسفكػرنؽ السعا ػرنؽ كلق ػا  اإلسػالـ 

اإلِدداَ  كعمسا ػػ  الدياسػػيؽ السحػػدليؽ لسػػؽ هػػؤ    مف ػػي مرػػر ا سػػح 
  الػ ا " حقيقة اإلسالـ كأ ػؾؿ الحكػؼ" لي   اب   زلّد خب١د ادلط١عٟ

ذيي عمػي عحػد الػرازؽ الذػ ير اإلسػالـ كأ ػؾؿ الحكػؼ  عم    اب ال رد ب 
هػؾ (1 ك اف مؽ ضسؽ ما   ح  اإلماـ بخي  قؾلػ  " إف مرػدر قػؾة الخميفػة 

ا مة  كإ،  يد سد سمظا،  مش ا " لؼ يفا ر ب  ا ليقؾؿ " إف السدمسيؽ هػؼ 

                                                           

الخاللة ترادل ا اإلمامة لس ا قمشػا الخاللػة أك اإلمامػة لكالهسػا كاحػد. الخاللػة ل ػة :  -1
: . كوػرعاج 251ا،غر السعجؼ الؾسيف صكهي اإلمارة كاإلمامة  –مردر تخمو لالف 

ة عم  ا مة كال ررؼ لي أمؾرهؼ عمػ  كشػ    اإلماـ أك الخميفة : هؾ مؽ ل  الؾ ي
يكؾف لؾؽ  ػدن  ػد  اح ػرازاج عػؽ القاضػي كالس ػؾلي لس، سػا   رػرلاف لػي أمػر ا مػة  

 75كلكؽ  د اإلماـ لؾؽ أ د  ؼ ا،غرورح ا  ؾؿ الخسدػة لمقاضػي عحػد الجحػار ص
 ـ مك حة كهحػة.1988ق 1448كما بعدها تحقي  عحد الكرنؼ عرساف الظحعة الرا،ية 

كمعش  الخاللة : حس  الكالة عم  مق زػ  الشغػر الذػرعي لػي مرػالح ؼ ا  ركنػة 
كالد،يؾنػػػة الراشعػػػة إلي ػػػا  إ  أحػػػؾاؿ الػػػد،يا ترشػػػع  م ػػػا عشػػػد الذػػػارع إلػػػ  اع حارهػػػا 
بسرػػالح اآل ػػرة ل ػػي لػػي الحقيقػػة  اللػػة عػػؽ  ػػاحا الذػػي  لػػي حراسػػة الػػد ؽ 

ق 1449حعػة الرابعػة سػشة الظ 191كسياسة الد،يا ب  ا،غر مقدمة ابػؽ  مػدكف ص
 .ـ دار القمؼ1989
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قحػ  أف يقػؾؿ  لػػ  األِح ٟ٘ ِصدز اٌعدٍطاخ وٍٙدا ت ْ أكؿ أمة قال 
 . (1 " غيرها مؽ ا مؼ 

كمؽ أو ر ال  ؽ تشاكلؾا ه ن السد لة  حيػر أسػات ة القػا،ؾف لػي العػالؼ 
العربي الد  ؾر عحد الرازؽ الدش ؾرا ال ا تؾ ػ  إلػ  أف ا مػة هػي ال ػي 

 .(2 تعحر عؽ اإلرادة اإلل ية بسشساع ا كليس الخميفة أك الحاكؼ بدمظ   
ف إ ػػػ  " لػػد  ؾر    ؾسػػػو مؾسػػػ  القا  اهػػػ ا السشحػػػكمسػػؽ  شحػػػؾف 

مرػػدر الدػػيادة هػػؾ ا مػػة كحػػدها   الخميفػػة  ل ػػؾ الػػ ا يدػػ سد سػػمظا،  
مش ػػا  كل ػػا حػػ  ،رػػح  كتؾشي ػػ  كتقؾنسػػ  إف أسػػا   بػػ  حػػ  عالػػ  مػػؽ 
السشرػػا الػػ ا كليػػ  عش ػػا با  يارهػػا إف شػػد مػػا  ؾشػػا عالػػ   ليكػػؾف مػػؽ 

شا ػػػػا سؾ ػػػػ  ا  ػػػػي     الالسشظػػػػ  أف يكػػػػؾف " مرػػػػدر الدػػػػيادة هػػػػؾ ال
 . (3 "الؾ ي 

الػ ا يقػؾؿ " إف  زلّد واًِ ١ٌٍح كندير عم  ،فس السشؾاؿ الد  ؾر
الديادة لي الدكلػة اإلسػالمية تدػ شد إلػ  إرادة ا مػة ال ػي تعسػ  لػي ،ظػاؽ 

 .(4 الذرنعة ال را  
" أف ا مػػة هػػي  ػػاححة الدػػيادة لػػي  : ٠ٚمددٛي عثددد اهلل ادلدداٌىٟ

لدػػيادة مػػؽ دك، ػػا  ال رػػؾر اإلسػػالمي  ك  يحػػ   حػػد أف يدػػ  لر ب ػػ ن ا

                                                           

حقيقػػة اإلسػػالـ كأ ػػؾؿ الحكػػػؼ   بخيػػ  السظيعػػي مف ػػػي الػػديار السرػػرنة سػػػابقاج -1
 الشاور مك حة الشرر الحد رة. 24ص

 .132،غر الحيعة عشد مفكرا أه  الدشة صا -2
،غػػػاـ الحكػػػؼ لػػػي اإلسػػػالـ د.    ؾسػػػو مؾسػػػ  تحقيػػػ  حدػػػيؽ  ؾسػػػو مؾسػػػ  -3

 شاور دار الفكر العربي القاهرة.  ال144ص
 .218الشغؼ الدياسية د.    ام  ليمة ص -4
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كليس لي اإلسالـ ما  دؿ عم  أف الدػيادة محرػؾرة لػي لػرد معػيؽ أك لػي 
طا فػػة معيشػػة  أك لػػي شػػشس معػػيؽ  بػػ  بػػالعكس   سػػاللة معيشػػة  أك لػػي

تزػػالرت الشرػػؾص كا دلػػة عمػػ  ال  كيػػد أف ا مػػة بسجسؾع ػػا هػػي ا  ػػ   
 .(1 كأ، ا مردر الدمظات  كمشحع الذرعية الدياسية " 

اؿ ب ػػ ا الػػرأا آ ػػركف كآ ػػركف مػػؽ أمرػػاؿ ا سػػ ا  عحػػد الؾهػػاب كقػػد قػػ
كالذػيي الدػمفي   روػيد (3   كالفقي  القا،ؾ،ي عحد القػادر عػؾدة (2  الؼ 
مسػؽ رلعػؾا وػعار كغيرهؼ (6 كالد  ؾر لؤاد العظار  (5 رساف  مي  كع(4 رضا 

 " سيادة ا مة ".
اصً ت ْ األدٌح اٌرٟ اظرٕد إ١ٌٙا أصحاب ٘را االااٖ اٌم

 اٌع١ادج ٌألِح
 دعؾاهؼ بعدة أدلة مش ا : اس دؿ القا مؾف ب ف الديادة ل مة عم 

 : أدٌرُٙ ِٓ اٌمسآْ اٌىس٠ُ -1
قالؾا إف القرآف الكرنؼ لي  رير مؽ آيات    ؾش  بالخظاب إل  السؤمشيؽ 

لي ا مػؾر العامػة  أا إلػ  الجساعػة اإلسػالمية  م ػا  كمػا  –كهؼ ا مة  –

                                                           

عحػد م ،حػؾ لزػا  أمرػ  ل جدػيد محػادئ اإلسػالـ سيادة ا مة قح  تظحي  الذػرنعة -1
 .الذحكة العربية ل بحاث كالشذر 124السالكي ص

 .58ا،غر الدياسة الذرعية ص -2
 .97 98ا،غر اإلسالـ كأكضاعشا الدياسية ص-3
تفدػػير القػػرآف الحكػػيؼ السذػػ ؾر ب فدػػير السشػػار تػػ ليو اإلمػػاـ   روػػيد رضػػا ا،غػر  -4

 .183صدار الك ا العمسية بيركت 5ش
 ـ.1958طحعة عاـ  28 29ا،غر الديسقراطية كاإلسالـ ص-5
 ـ.1965طحعة عاـ  135اسية كالقا،ؾف الدس ؾرا لؤاد العظار صيالشغؼ الد-6
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، ا  ػاححة الحػ  لػي تشفيػ  ا كامػر كالرقابػة عمػ  القػا سيؽ ب ػا  ه ا إ    
 كه ا بيقيؽ مغ ر الديادة كالدمظاف.

ِؼْسةِ   "كمؽ ه ن اآليات قؾل  تعػال   ـْ اِمَع بِا ـُةوْا ُؿوُكةوْا َؾةوَّ ِذيَن آَم َـّ ا ا َ َيا َأُّيُّ

َواـَِدْيِن َوإَْؾرَ  ـْ ْو َطَذ َأكُػِسُؽْم َأِو ا ـَ ََ ُشَفَداء لِلِِّ َو بَِع إِن َيُؽْن َؼـِقًّا َأْو َؽَؼًرا َؽالِلُّ َأْوَغ ِِبِ

واْ  ـُ   .(1 "  َؽَل َتتَّبُِعوْا اَْلََوى َأن َتْعِد
َؼْتَذ اْْلُرُّ بِاْْلٍُر " ك  ا قؾل  تعال  ـْ ِؼَصاُص ِِف ا ـْ ِذيَن آَمـُواْ ُؿتَِب َطَؾقُْؽُم ا َـّ ا ا َ َيا َأُّيُّ

َعْبِد وَ  ـْ َعْبُد بِا ـْ  .(2 " إُكَثى بِإُكَثىَوا
ُعُؼودِ  كقؾل  تعال  " ـْ ـُوْا َأْوُؽوْا بِا ِذيَن آَم َـّ ا ا َ  .(3 " َيا َأُّيُّ

ُعْدَوانِ  "كقؾل   ـْ ٍز َواـتَّْؼَوى َوَٓ َتَعاَوُكوْا َطَذ اإِلْثِم َوا ـْ  .(4 "َوَتَعاَوُكوْا َطَذ ا
ؼُ  "كقؾل  تعال   ـُوا اتَّ ِذيَن آَم َـّ ا ا َ ُؼةوا َيا َأُّيُّ َمْت ـَِغٍد َواتَّ ا َؾدَّ َتـُظْر َكْػٌس مَّ ـْ وا الِلََّ َو

ََ َتْعَؿُؾونَ   .(5 " الِلََّ إِنَّ الِلََّ َخبٌِر بِ
ٌة َيْدُطوَن إَِغ اْْلَْرِ َوَيْلُمُروَن بِاْدَْعُروِف َوَيـَْفْوَن " وقوله تعتلل   َتُؽن ٍمـُؽْم ُأمَّ ـْ َو

ةِئَك  ـَ " ُهُم اْدُْػؾُِحونَ  َطِن اْدُـَؽِر َوُأْو
(6)

. 

                                                           

 .135آيةمؽ سؾرة الشدا   -1
 .178آيةمؽ سؾرة الحقرة -2
 .1آيةمؽ سؾرة السا دة -3
 .2سؾرة السا دة آية-4
 .18الحذر آية سؾرة-5
 .144آؿ عسراف آية سؾرة-6
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ةٌ  "نؼ بعد إ راد ه ن اآلية الكرنسػة يقؾؿ الد  ؾر عحد الكر  َتُؽن ٍمـُؽْم ُأمَّ ـْ  َو

إف الخظػػاب مؾشػػ  إلػػ  ا مػػة اإلسػػالمية  م ػػا كبرػػي ة ا مػػر " كلػػ كؽ "  "
 . (1 كه ا يعشي تكميو ا مة با  يار شساعة مش ا ت ؾل  الدمظة العامة " 

آيات  ريرة أ ر  شػا  الخظػاب لي ػا لمسػؤمشيؽ  كلي ػا  كمؽ ه ا القحي 
ا مر بػ دا  ا ما،ػات إلػ  أهم ػا  كالحكػؼ بالعػدؿ  ككشػؾب ال ؾا ػي بػالح  

 كالرحر  كا مر بالسعركؼ كالش ي عؽ السشكر ...
ا  كلي تؾشي  القرآف الخظاب لي تمػػ اآليػات كأمرال ػا إلػ  ا مػة شسيعجػ

لية إقامػة الػد ؽ كوػرا ع  ك  ي تحسػ  مدػحؾ د لة بال ة عم  أف ا مة هي ال
كرعايػػة السرػػالح العامػػة ل كػػؾف  إ ف هػػي مرػػدر الدػػيادة العميػػا لقػػا  مػػا 

لية الكحػػر   كنكػػؾف ل ػػا حػػ  ا  يػػار الػػر يس ا عمػػ  ك تحسػػ  مػػؽ السدػػحؾ 
 .(2 لمدكلة  كح  اإلوراؼ عمي  كعم  سا ر الحكاـ 

 : أدٌرُٙ ِٓ اٌعٕح إٌث٠ٛح ادلطٙسج -2
ٓ جتتؿع  "(ملسو هيلع هللا ىلص ا ب ف ا مة هي  اححة الديادة بحد م الشحي كقد اس دلؾ 

أك  سا شا  لي ركاية أ ر  " س ل  ربي أ  تج سع أم ي (3 " أمتي طذ ضلـة
أف ا مة اإلسالمية  – ركف  –عم  ضاللة كأعظا،ي ا " كنفيد الحد م ليسا 

                                                           

 .214:213الدكلة كالديادة د. ل حي عحد الكرنؼ ص-1
 .141،غاـ الحكؼ لي اإلسالـ ص-2
تحقيػػ    محػػي سػػشؽ أبػػي داككد   ػػاب الفػػ ؽ كالسالحػػؼ بػػاب   ػػر الفػػ ؽ كد ل  ػػا  -3

 .الجا  الرابع الشاور دار الفكر 98ص 4253 الد ؽ عحد الحسيد حد م رقؼ 
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م ػػ  اش سعػػ  عمػػ  رأا معػػيؽ  ػػاف هػػؾ الرػػؾاب كنجػػا أف  ؤ ػػ  بػػ   ،ػػ  
 .(1  احا الح  لي الديادة أا مؽ ا مة  در 
ورٌه اظردٌٛا عٍٝ ظ١ادج األِح مبثدأ اٌشدٛزٜ اإلظدالِٟ  -3
إلػ  أقػـؾ الظػرؽ ل كشػا  (ملسو هيلع هللا ىلص ا إف م تعال  قػد أروػد ،حيػ  محسػدج :  فماٌٛا

 "عمي  الرشؾع إل  ا مة  س ذارت ا لي ا مؾر ال امة  قػاؿ تحػارؾ كتعػال  
َوَأْمُرُهْم ُشةوَرى  كقؾل  تعػال  "(2 " ِػْر ََلُْم َوَشاِوْرُهْم ِِف إَْمرِ َطـُْفْم َواْسَتغْ  َؽاْطُف 

  .(3 " َبْقـَُفمْ 
عم  ه ا الظرن  القػؾنؼ لاس ذػار  ػحاب   الكػراـ  (ملسو هيلع هللا ىلص كقد سار الشحي 

لي مؾاضع  ريرة  مش ا اس ذارت ؼ لي أسر  بدر كالخػركج إلػ  أحػد  ل ػ ا 
لحكػاـ ،اوػع عػؽ أف ا مػة هػي ال ػي ا ل ااـ بالذؾر  السمق  عمػ  عػات  ا

 .(4 ا  ارت ؼ كأ، ؼ يد سدكف الدمظة مش ا " 
 ل ػػ ا السحػػدأ الػػد شي مػػؽ أكرػػر الشػػاس تسػػرالج  (ملسو هيلع هللا ىلص لقػػد  ػػاف رسػػؾؿ م 
أكرػر مذػؾرة  ا" مػا رأ ػ  أحػدج  –رضػ  م عشػ   –السقدس يقؾؿ أبؾ هرنػرة 

 (5   " ك لػػػػ اسػػػ جابة كطاعػػػة  مػػػر م لػػػ (ملسو هيلع هللا ىلص   ػػػحاب  مػػػؽ رسػػػؾؿ م 

 كواكرهؼ لي ا مر مع أ،  ،حي معرـؾ مددد بالؾحي لكيو ب يرن؟

                                                           

محدأ الذػؾر  لػي اإلسػالـ مػع السقار،ػة بسحػادئ الػديسقراطيات ال ربيػة كالشغػاـ ا،غر  -1
  مؤسدػػة الرقاليػػة الجامعيػػة اإلسػػكشدرنة249صالسار دػػي د. يعقػػؾب   السميجػػي 

 .144الـ صكا،غر ،غاـ الحكؼ لي اإلس
 .159آيةمؽ سؾرة آؿ عسراف  -2
 .38آيةمؽ سؾرة الذؾر   -3
 .35  شال  الغمسة ص214الدكلة كالديادة ل حي عحد الكرنؼ ص -4
 .1714سشؽ ال رم ا باب الج اد " ما شا  لي السذؾرة " حد م رقؼ  -5



 

 

 "دراسة حتليلية نقديةاإلسالمية "نظر المن وجوة  (احلاكميةونظرية الشيادة )لدميقراطية ا

121 

4-  
 
ا عٍٝ أْ األِح ٟ٘ صاحثح اٌع١ادج ٚذٌه وّا اظردٌٛا أ٠ع

 ٚذشدس٠ع١ح مبا ِٕحٗ اٌشس  اإلظالِٟ ٌألِدح ِدٓ حمدٛق ظ١اظد١ح

أك اإلمػػاـ عػػؽ طرنػػ  الحيعػػة  (1 حيػػم مػػشح ا مػػة الحػػ  لػػي ا  يػػار الخميفػػة
ماـ تشعقػد ك   ػ  بحيعػة ا مػة مسرمػة لػي  ػفؾة أبشا  ػا كهػؼ لالخميفة أك اإل

أهػػ  الحػػ  كالعقػػد  ل ػػي ال ػػي تؾليػػ  الحكػػؼ كتؾش ػػ  كتراقحػػ  كتدػػا م   بػػ  
كتعال  إ ا كشد مؽ ا سػحاب مػا يدػؾغ  لػػ  ل ػؾ بسشالػة الشا ػا أك الؾ يػ  
عؽ ا مة  كالشا ا أك الؾ ي  يد سد سػمظ   مػؽ ا  ػي  أك السؾ ػ   ك لػػ 

 . (2 تقيد    مؽ الحاكؼ كالسحكـؾ ب حكاـ الذرنعة اإلسالمية كقؾاعدها مع 
لا مة لي اإلسالـ هي السؾشا ا كؿ لي العقد لإلماـ  ك  يع حر اإلماـ 

ػػ ا كاشػػا الظاعػػة إ  بحيعػػة ا مػػة لػػ  كرضػػاها بػػ   ميفػػة عمي ػػا  كقػػد إمامج
    لػ.اش سع   مسة أه  الدشة كالجساعة  سا ،ر    ا عمؼ الكالـ عم

                                                           

 ػداج  يجا أف يكػؾف محػرزاج لػي العمػؼ مج  -1الذركب الؾاشا تؾالرها لي الخميفة :  -1
ليكؾف عالساج بالم ة كال ؾحيد كالشحؾة كالذرع  ك  يكفي  ؾ،  عالسػاج ب ػا لقػف بػ   بػد 

ا   ؾل  بقؾلػ  كنػؤمؽ مشػ  كنع سػد  -2أف يكؾف مج  داج.  يجا أف يكؾف كِرعجا ود دج
يجػا أف يكػؾف  ا بػ س كوػدة كقػػؾة قمػا كلحػات لػي ا مػؾر ا،غػر وػػرح  -3عميػ . 

أف يكػػػؾف عػػػد ج سػػػميؼ ا عزػػػا  كالحػػػؾاس  -4. 753 752ا  ػػػؾؿ الخسدػػػة ص
. كعم   لػ لػس ا ا  ػ  وػرب مػؽ تمػػ الذػركب لػؼ 193ا،غر مقدمة ابؽ  مدكف ص

لػي  كنكسػؽ عسػ  الخميفػةيجا ،رح   ميفة  كإ ا لقد ورب مش ا كشػا تؾليػة غيػرن  
حف  الد ؽ  كسياسة الد،يا  لحف  الػد ؽ( ب حميػد ال كػاليو الذػرعية لمشػاس كحسم ػؼ 

 كسياسة الد،يا( بسق ز  رعايػة مرػالح الشػاس لػي العسػراف الحذػرا ك سػاؿ عمي ا  
تمػػػػ السرػػػالح تكػػػؾف بسراعػػػاة ا حكػػػاـ الذػػػرعية لي ػػػا ا،غػػػر مقدمػػػة ابػػػؽ  مػػػدكف 

 .193ص
 .29ا س ف ا  الذعحي ص-2



 

  العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء 

120 

" قاؿ الجس ؾر ا عغػؼ مػؽ  ٠مٛي اٌثغدادٞ يف وراتٗ أصٛي اٌد٠ٓ
أ ػػحابشا كمػػؽ السع الػػة كالخػػؾارج كالحخارنػػة إف طرنػػ  لحؾت ػػا " اإلمامػػة أك 

 .(1 "الرناسة " ا   يار مؽ ا مة 
 . (2 "" ا مة هي  اححة الر اسة العامة  ٠ٚمٛي اإلِاَ اٌساشٞ

اـ الدػمظا،ية " إ،ػ  إ ا تشػازع الشػاف يقػؾؿ لػي ا حكػ ادلاٚزٚدٞ ب  ح  
عمػ  اإلمامػة  كادعػ   ػ  كاحػد مش سػػا أ،ػ  ا سػح   لػؼ تدػسع دعػؾان  كلػػؼ 
يحمػػػو عمي ػػػا   ،ػػػ    يخػػػ ص بػػػالح  لي ػػػا  كإ،سػػػا هػػػؾ حػػػ  السدػػػمسيؽ 

 . (3 "اشسيعج 
ا لػػي   ابػػ  " حقيقػػة اإلسػػالـ سػػابقج  ٠ٚمددٛي ِفرددٟ اٌددد٠از ادلصددس٠ح

الـ  م ا مظحقة م فقة عم  أف ،رػا الخميفػة كأ ؾؿ الحكؼ " " إف   ا الك
كاإلماـ إ،سا يكؾف بسحايعة أه  الح  كالعقد  كأف اإلماـ إ،سا هؾ ك ي  ا مة 
كأ، ؼ هؼ ال  ؽ  ؾلؾ،  ممػ الدػمظة  كأ، ػؼ يسمكػؾف  معػ  كعالػ   كوػرطؾا 

ا أ  كها مؽ ا حاد م الرحيحة  كليس ل ػؼ مػ ها سػؾ  هػ ا ل لػ وركطج 

                                                           

ـ الشاوػػر دار الك ػػا 1981ھ  1441طحعػػة عػػاـ  279أ ػػؾؿ الػػد ؽ لمح ػػدادا ص-1
 العمسية.

عػالؼ الك ػا 345صمؼ الكالـ لعزد الد ؽ عحد الػرحسؽ اإليجػي السؾا   لي عا،غر -2
 .بيركت

كالؾ يػات الد شيػة  بػي الحدػؽ عمػي بػؽ   بػؽ ححيػا الحرػرا ا حكاـ الدػمظا،ية  -3
 .14صالح دادا الساكردا 
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سػػمظا،  مػػة  كأ،ػػ  إ،سػػا يدػػ سد ر قػػؾة الخميفػػة هػػؾ ا السػػ ها  لػػسف مرػػد
 .(1 "مش ا

ِٛلف االااٖ اٌماصً تع١ادج األِح ِٓ ٔظس٠دح ظد١ادج اٌشدعة 
 : اٌدديمساطٟ

لػي  -  سػيادة ا مػة (  -إف الشاعر لي مؾ   ا تجان القا   بشغرنػة 
 ،غاـ الحكؼ اإلسالمي مؽ ،غرنة سيادة الذعا الديسقراطي  ػر  لػي كضػؾح

را االااٖ أمعُ إىل لعّني ِدا تدني زافدط ٌٕظس٠دح اٌشدعة ٘ إْ
اٌدديمساطٟ ِٚؤ٠د ذلا، فث١ّٕا ذ٘ثد اٌغاٌث١ح اٌعظّدٝ ِدُٕٙ 

، تصدٛزذٙا اٌغست١دح ادلطٍمدح إىل زفط ٔظس٠ح اٌشعة اٌددديمساطٟ

كال  كيػػػد عمػػػ  أف الدػػػيادة السعظػػػاة ل مػػػة سػػػيادة مقيػػػدة بقيػػػؾد الذػػػرنعة  
لدػػػمظة ا مػػػة   تسمػػػػ الخػػػركج عش ػػػا ك  لا حكػػػاـ الذػػػرعية قيػػػؾد إل يػػػة 

تجاكزها  لال تد ظيع ا مػة تحػد   أك تعػد   هػ ن القؾاعػد  ، ػا ليدػ  مػؽ 
كضػػع ا  كحقيقػػة سػػيادة ا مػػة عشػػدهؼ أ، ػػا سػػيادة تشفيػػ  لمذػػرنعة كليدػػ  
سػػيادة تعمػػؾ عمي ػػا أك تشالدػػ ا  كأف الحػػ  الػػ ا  ؾلػػ  اإلسػػالـ ل مػػة لػػي 

 ،ػػص ليػػ   كمحا ػػر بعػػدـ الخػػركج عمػػ  مجػػاؿ ال ذػػرنع محرػػؾر ليسػػا  
 .(2 قؾاعد الذرنعة الكمية 

حيػم قػرر " أف الدػيادة لػي  ِٚٓ ٘ؤالء اٌدورٛز زلّد واًِ ١ٌٍح
الدكلػػة اإلسػػالمية تدػػ شد إلػػ  إرادة ا مػػة ال ػػي تعسػػ  لػػي ،ظػػاؽ الذػػرنعة 

                                                           

الشاوػر مك حػة  34ا،غر حقيقة اإلسالـ كأ ؾؿ الحكؼ لمذيي   بخي  السظيعي ص-1
 الشرر الحد رة.

سػػيادة الذػػعا الػػديسقراطي لػػي ميػػااف الفكػػر اإلسػػالمي د. أسػػسا    مشرػػؾر  محػػدأ-2
 .ب ررؼ 1471ص



 

  العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء 

122 

ال را   كتع حر الدػيادة محػررة كمذػركعة عمػ  هػ ا ا سػاس  لػس ا تجػاكزت 
اؽ أحكػػػاـ الذػػػرنعة كلػػػؼ تشدػػػجؼ مػػػع مرػػػدرها لقػػػدت أسػػػاس الدػػػيادة ،ظػػػ
 . (1 مذركعي  ا 

بعد أف قرر أف مردر الديادة  لد اٌدورٛز زلّد ٠ٛظف ِٛظٝٚ
ا مة مسرمة لي " أه  الح  كالعقد " ،ران يقؾؿ " كلكػؽ ،ػر   ؾلي اإلسالـ ه

ا لػػي إبػػدا  هػػ ا الػػرأا  كهػػؾ أ  يكػػؾف مػػؽ هػػؤ   قػػرار أك أف ،زػيو تحفغجػػ
ا مؽ   اب م أك سشة لاب ػة بػال رنػا عػؽ رسػؾل   ا محكسج يعارض ،رج  رأا

لس، ؼ معاكلػؾف عػؽ إبػدا  الػرأا ليسػا ،ػص عميػ  الك ػاب كالدػشة   سػا هػؼ 
مقيػػدكف ليسػػا   ،ػػص ليػػ  مػػؽ أمػػؾر الػػد،يا كالحكػػؼ كاإلرادة باسػػ م اـ ركح 

 .(2 الد ؽ كمقا د الذرنعة اإلسالمية " 
مػؽ السقيػدة بالذػرنعة بشغرنة سيادة ا مة أف القا ميؽ  ٚجد٠س تاٌروس

ا مر ت  يد ،غرنة سيادة  -لق ا  الذرنعة اإلسالمية لؼ يقردكا لي حقيقة 
كال ي تشاكلشاها لي الفر  ا كؿ مؽ ه ن الدراسػة  –ا مة لي الفكر ال ربي 

كشػػػ  ال خرػػػيص أك ا ، رػػار ل ػػػا كلش ا ج ػػػا لػػي مقابمػػػة ،غرنػػػة  عمػػ  –
خ مو عش ػا مػؽ حيػم السزػسؾف كالش ػا    كإ،سػا  ػاف سيادة الذعا ال ي ت

اسػػ عسال ؼ لكمس ػػي ا مػػة كالذػػعا لػػي الؾاقػػع لمد لػػة عمػػ  ،فػػس السعشػػ   
كنرشع  لػ إلػ  عػدـ تخرػص لق ػا  الذػرنعة ال ػرا  لػي دراسػات القػا،ؾف 
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الدس ؾرا الحد م  كمػا تشظػؾا عميػ  مػؽ ،غرنػات تفػرؽ بػيؽ معشػ  ا مػة 
 . (1 كالذعا 

لدد اٌماصٍني تع١ادج األِح " ادلم١دج تاٌشدس  " ٘ؤالء ٚيف ِماتً 
 
 
ٚفمٙاصٗ اٌدظدرٛز٠ني ٠ٛافمدْٛ  ٓ عٍّاء اإلظالَِ(2)غ  غف   اعدد

، عٍٝ ٔظس٠ح ظ١ادج اٌشعة اٌدديمساطٟ تصٛزذٗ اٌغست١دح ادلطٍمدح

سػيادة مظمقػة   عم  أف  سيادة ا مػة( لػي ،غػاـ الحكػؼ اإلسػالمي مؤكدين 
لػػيس  – سػػا  ػػركف  –  لػػسرادة ا مػػة لػػي اإلسػػالـ ( كليدػػ  مقيػػدة بػػ ا قيػػد

ا عمػػ  سػػيادة ا مػػة  لؾق ػػا إرادة  كالذػػرنعة اإلسػػالمية ،فدػػ ا   تسرػػ  قيػػدج 
 كإ،سا هي مح  إلعساؿ سيادت ا.

لي   اب  " سيادة ا مة قح  تظحي  الذػرنعة "  عثد اهلل ادلاٌىٟ ليقرر
 ما ي تي :

ا عمػ  هػ ن ا مػة مػؽ يحج "   يح   حد كل  ه ن الديادة أف يفرض وػ
دكف الرشػػؾع إلػػ  ا ح كػػاـ إلػػ  إرادت ػػا  كإلػػ  الدسػػ ؾر الػػ ا ا  ارتػػ  عحػػر 
 ػػشدكؽ ا ق ػػراع  لػػسف ا  ػػارت ا مػػة مشغؾمػػة القػػيؼ كالسحػػادئ اإلسػػالمية 

ا لم ذرنع كالقؾا،يؽ  لال يح   حػد أف يف حػ  عمي ػا  أك مرشعية عميا كإطارج 
 لدسػػػ ؾرنة  كإف ا  ػػػارت تعظػػػيالج   ػػػا ايفػػػرض مػػػا  شػػػاقض كنعػػػارض مرشعي

السؾ   إعالف اإل،كار كا ع راض الؾاضح ل  ا ا   يار  مذرنعة لديكؾف ل
                                                           

كما بعػدها الشاوػر  29ا س ف ا  الذعحي كالذرنعة اإلسالمية ماشد راغا الحمؾ ص -1
 .الدار الجامعية

عمػػ  سػػحي  السرػػاؿ   الحرػػر الػػد  ؾر أحسػػد الرندػػؾ،ي لػػي   ابػػ  " الذػػؾر  لػػي  -2
معر ة الحشا  "  كالد  ؾر لؤا  الي لػي   ابػ  " العقيػدة كالدياسػة " كا سػ ا   الػد 

    الد لي   اب  " الديسقراطية أبداج" كغيرهؼ.
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  عمػ  مع القحؾؿ كاإلقرار الدياسي ب  ، يجة لمسدار ال عاقدا القا ؼ لؼ بشاج 
ه ا السدار ال عاقػدا  ،دػع  إلػ  إعػادة تظحيػ  الذػرنعة  كبالسدػار ،فدػ  

 . (1 ال ا تس  ب  تشحي  ا 
لػي   ابػ  " الػد ؽ كالدياسػة  ظعد اٌد٠ٓ اٌعثّدأٟ كنقػرر الػد  ؾر

تسييػػا   لرػػ  " أف " الذػػرنعة تػػد   حيػػا اإللػػااـ بػػاإلرادة الذػػعحية كلػػ  
 .(2 آليات الديسقراطية ال ي يقع عمي ا تؾال  اش ساعي " 

 ٚلد اعرّد ٘ؤالء يف اثثاخ ِا ٠مٌْٛٛ عٍٝ عدج أِٛز ِٕٙا :
لسذػركعية الد شيػة   تدػ مـا السذػركعية الدياسػية أف ا:  األِس األٚي

ا   ف مذركعية الدياسة ا   يجعم ا مذركعة سياسيج لالديادة لمذرنعة د شج 
 تد شد إل  رأا ا كررنة.

ليقػػرر عحػػد م السػػالكي أف " اع قػػاد هيسشػػة الذػػرنعة  سرشعيػػة    مػػـا 
قػػػة بدػػػؤاؿ مشػػػ  الدػػػيادة بسف ؾم ػػػا الدياسػػػي  لالدػػػيادة الدياسػػػية م عم

الدػػمظة  كمحػػدأ هيسشػػة الذػػرنعة م عمػػ  بدػػؤاؿ السرشعيػػة  ك ػػؾف السػػؤمشيؽ 
يع قػػػدكف بسرشعيػػػة الذػػػرنعة لػػػسف هػػػ ا   يعشػػػي أ، ػػػؼ اك دػػػحؾ الدػػػيادة  

 . (3 لاك داب الحقا      مـا مش  اك داب الدمظة " 
كمؽ مع  مؽ الرحابة  رضي  (ملسو هيلع هللا ىلص أف الرسؾؿ  ٚاٌد١ًٌ عٍٝ ذٌه -

ػ ا،ؾا بسكػة   ػا،ؾا يع قػدكف اع قػادج  م عش ؼ( حيشسا ا ب يسشػة الػؾحي ا شازمج
عم  وؤك، ؼ الخا ة كالعامة  كلكؽ تمػػ ال يسشػة ال ػي  ػا،ؾا  ؤمشػؾف ب ػا 
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سيادت ؼ الدياسية عم  مكة   ، ػؼ  ػا،ؾا أقميػة  ك ا،ػ  الدػيادة  تق ضلؼ 
 .(1 لقرنش

حيػػ  كلػػ ا يسكػػؽ القػػؾؿ بػػ ف سػػيادة السرشعيػػة الد شيػػة " لػػي سػػياؽ ال ظ
كاإللااـ " مف قرة إل  الديادة الدياسية  بحيم   يسكؽ أف ت حق  السرشعية 

 . (2 ما لؼ ت حق  الديادة 
أف " إيسػػاف السػػؤمؽ بؾشػػؾب أمػػر (3 كنػػشص  ػػاحا الػػد ؽ كالدياسػػة 

ا  ك لػػ   فرضػ  عمػ  اآل ػرنؽ  ل ػؾ مكمػو بػ  د شجػبد شي   يعظي  الح  
ػيكفي لجعم  قا،ؾ،ج  ع  بػ  عميػ  أف يحػاكؿ إقشػاع اآل ػرنؽ ا لػي السج سػا عامج

 ." ب  ح     حشان السج سع بالظرؽ الديسقراطية
٠ٚمسز ٘ؤالء أْ شدس٠عح اإلظدالَ  دة أْ ٠ٍرصِٙدا اٌفدسد يف  -

د
 
ا ٔفعٗ فمط، أِا عٍدٝ ِعدرٜٛ اٌدٌٚدح، فدال ديىدٓ أْ ذىدْٛ لأٛٔ

 ٍِصِا إال مبٛافمح األِح ع١ٍٙا عرب ا١ٌ٢اخ اٌدديمساط١ح.
عم  أ،  ليس لي اإلسالـ    لي القرآف ك  لي ترػرلات كند دلؾف  -

( ك  لي سياسػة  مفا ػ  الراوػد ؽ مػا يذػير كلػؾ مػؽ بعيػد بػ ف ملسو هيلع هللا ىلصالرسؾؿ  
( أك لخمفا ػػ  الراوػػد ؽ اق زػػاها ملسو هيلع هللا ىلصالسذػػركعية الدياسػػية سػػؾا  لمرسػػؾؿ  

ح  إل ي  إ،سا تحقق  ل ؼ السذركعية مػؽ  ػالؿ بيعػة ا مػة ل ػؼ  لػالشحي 
ػػ ا لمسد،يػػة إ  بعػػد بيعػػة أهػػ  السد شػػة لػػ  لػػي العقحػػة ا كلػػ  لػػؼ يرػػحح ر يدج

                                                           

 السرشع الداب  ،فس الرفحة.-1
 .146ا،غر سيادة ا مة ص-2
الشاوػر السر ػا  44 41الد ؽ كالدياسة تسييا   لر  د. سػعد الػد ؽ العرسػا،ي ص -3

 الرقالي العربي.
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( هاشر إل  السد شػة ليسػارس  ػالحيات  بسؾشػا هػ ا ملسو هيلع هللا ىلصكالرا،ية  لالرسؾؿ  
 .(1 العقد كاإلتفاؽ ال ا تؼ برضا أه  السد شة

ير  هؤ   أف أكؿ مد   ورعي كقػا،ؾ،ي إللحػات ل:  أِا األِس اٌثأٟ
لحرنػػة( لقػػد شعػػ  اإلسػػالـ الحرنػػة  محػػدأ  سػػيادة ا مػػة( هػػؾ محػػدأ  أكليػػة ا

 (2 "َ  ِإْكػَراَن ِلػي الػدِن ؽِ "  يزرب بج كرن لي أ   ا ع قاد حيػم يقػرر أ يالج 
كمؽ أعس  معا،ي الحرنة ال ي تعشيشا لي مؾضػؾع الدػيادة  حرنػة السع قػد  

ا لػي ا  يػار ا لكػار كالػرؤ  كالسع قػدات ال ػي ك لػ ب ف يكؾف السج سػع حػرج 
هػػي الحػػ   أك لػػي ا  يػػار السرشعيػػة أك السحػػادئ ال ػػي ت  سػػس  ػػر  أ، ػػا 

 .(3 عمي ا قؾا،يش   لال يكرن عم  أف يع ش  مش ا ما    ران   لػ
عم  أساس مؽ حرنة ا مة كا  يارها   ف  شغاـ الحكؼ اإلسالمي قا ؼل

أا حكػػؼ غيػػر  لػػػ يعػػد مػػؽ بػػاب اإلكػػران لػػي الػػد ؽ كهػػ ا غيػػر شػػا ا لػػي 
ب ا حاؿ مػؽ ا حػؾاؿ لػرض قػا،ؾف عمػ  السج سػع  بػ   الذرنعة  لال يسكؽ

  بد قح  لرض الذرنعة مؽ اق شاع الشاس ب ا.
ػػ ا كنؤ ػػدكف عمػػ  أف الق ػػر كاإلكػػران كالعشػػو كاإلرهػػاب    شػػ   إ  إيسا،ج

كلؼ تعػا،  ا ركاح (4 ا كمحادئ عاهرنة وكمية لؼ تالمس القمؾبا  كقيسج مانفج 
ا الذػػػكمية    يسكػػػؽ أف تشػػػ   مج سعجػػػكمرػػػ  هػػػ ا اإليسػػػاف السانػػػ  كالقػػػيؼ 

 ا. الحج 
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" إف اإلسػالـ قحػ  أف يكػؾف  أمحد اٌس٠عدٟٛٔ كلي ه ا يقؾؿ الد  ؾر
 .(1 ا  قح   لػ هؾ قشاعة كا  يار كتعحد كد ؽ "ا كسمظا،ج دكلة ك،فؾ ج 

كنقػػػؾؿ لػػػي مؾضػػػع آ ػػػر " أ،ػػػ  لػػػيس مػػػؽ اإلسػػػالـ  ك  مػػػؽ مرػػػمحة 
ؼ عمػػ  الشػػاس دكلػػة إسػػالمية اإلسػػالـ  ك  مػػؽ مرػػمحة السدػػمسيؽ أف تقػػي

 .(2 ليد  ،ابعة مؽ قمؾب ؼ كأف تشف  عمي ؼ قؾا،يؽ هؼ ل ا  ارهؾف" 
 :كقد اس ذ دكا لي ه ا السقاـ بالعد د مؽ اآليات القرآ،ية مش ا 

َغٍي  "قؾل  تعال   ـْ ْشُد ِمَن ا َ اـرُّ َبعَّ  .(3 "َٓ إِْؿَراَه ِِف اـٍديِن َؾد تَّ
ْو َشاء َربُّ  "كقؾل   ـَ ُفْم ََجِقًعا َأَؽَلكَت ُتْؽِرُه اــَّاَس َحتَّى َو َك َٔمَن َمن ِِف إَْرِض ُؿؾُّ

 .(4 " َيُؽوُكوْا ُمْمِمـِعَ 
ََ َأكَت ُمَذٍؿٌر  "كقؾل  تعال   ْسَت َطَؾْقِفم بُِؿَصْقطِر&َؽَذٍؿْر إِكَّ  .(5 " َـّ

ساسػية كمؽ هشا أكدكا عم  أف حرنة ا   يار مؽ السقا د الذرعية ا 
ا ال ػػي أتػػ  ب ػػا اإلسػػالـ  لالشػػاس مػػؽ حيػػم ا سػػاس الفظػػرا كلػػدكا أحػػرارج 

اب دا   قح  أف  شحر  ل ؼ أا سمظاف مادا أك معشؾا  سا قاؿ عسر  رضي 
ا " كمػػؽ لػػؼ م عشػػ ( " م ػػ  اسػػ عحدتؼ الشػػاس كقػػد كلػػدت ؼ أم ػػات ؼ أحػػرارج 

ؾ يات ؼ لالشػػاس بشػػا  عمػػ  هػػ ا ا  ػػ  أحػػرار لػػي ا  يػػار قشاعػػات ؼ كسػػػم
كتقرنػػر مرػػيرهؼ بسحػػض إرادت ػػؼ  ك  حػػ   حػػد لػػي مرػػادرة هػػ ا الحػػ  

                                                           

ا مة هي ا    مقاربػة ت  ػيمية لقزػايا الديسقراطيػة حرنػة ال عحيػر  الفػؽ د. أحسػد -1
 ـ الشاور الذحكة العربية ل بحاث.2412الظحعة ا كل   48الرندؾ،ي ص

 السرشع الداب  ،فس الرفحة. -2
 .256آيةمؽ سؾرة الحقرة  -3
 .99سؾرة  ؾ،س آية -4
 .21 22اآل  افسؾرة ال اوية -5
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ػ ا   ف الفػرض   يكػؾف إ  عحػر الحذرا  مؽ أحد أك أف يفػرض عميػ  قا،ؾ،ج
 .(1 الدمظة كالدمظة   تد سد ورعي  ا إ  مؽ إرادة ا مة 

ػػ - كأف ، تصددح١فح ادلد٠ٕددح اكسػػا أ، ػػؼ يدػػ دلؾف لػػي هػػ ا السقػػاـ أيزج
( قاـ بؾضع أكؿ كليقة دس ؾرنة م كاممة عرل ا العالؼ تقػـؾ عمػ  ملسو هيلع هللا ىلصالشحي  

محػػدأ " ال عاقػػد كال عػػايش كال دػػامح الػػد شي السحشػػي عمػػ  حرنػػة اع قػػاد ألػػراد 
السج سع  كاح راـ  رؾ يات ؼ كحفػ  حقػؾق ؼ  حيػم أعظػ  الي ػؾد الحػ  
لي اتحاع أحكػاـ د ػش ؼ  ل ػؼ أمػة د شيػة ل ػا  رؾ ػي  ا العقديػة كالرقاليػة 
م سياة عؽ أمػة السدػمسيؽ  كلكش ػا لػي الؾقػ  ،فدػ  أمػة مػؽ ضػسؽ ا مػة 

ة الؾاسػػعة أمػػة الدكلػػة  ػػ لػ اسػػ ظاع  لػػػ السج سػػع دا ر الدياسػػية  ات الػػ
الدياسي السد،ي أف   قح  كندػ ؾعا مؾاطشػة الفحػات السعارضػة لدياسػيات 

 . (2 ( مؽ السشالقيؽ كا عراب كغيرهؼ" ملسو هيلع هللا ىلصالشحي  
ر٘ثٛا إىل اٌمدٛي تد ْ اٌشدس٠عح اإلظدال١ِح فأِا األِس اٌثاٌث : 

إ، ػا قابمػػة لم  ييػر حدػا مػػا     سػا١ٌعدد ٍِصِددح ٌىددً شِداْ ِٚىدداْ
إلػػ  هػػ ن  ( ،فدػػ  قػػد لػػؾضملسو هيلع هللا ىلصيدػػ جد ل مػػة لػػي زما، ػػا كمكا، ػػا  كالشحػػي  

                                                           

مػؽ هػ ا  14 11كا،غػر  ػ لػ ص124سيادة ا مة قح  تظحي  سػيادة الذػرنعة ص -1
 السرشع.

كا،غر أيزاج أوؾاؽ الحرنة مقاربة لمسؾ   الدمفي مػؽ  24 25السرشع الداب  ص -2
 62ص تقػػديؼ د. أحسػػد الرندػػؾ،ي س  الحدػػيؽ الػػددك يسقراطيػػة ،ػػؾاؼ القػػديسيالد

 ـ الشاور الذحكة العربية ل بحاث بيركت لحشاف.2412الظحعة الخامدة 
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ا مػػة أمػػؾر د،ياهػػا حدػػا مػػا يرػػ  إليػػ  عمس ػػا كمػػا تدػػ دعي  اح ياشات ػػا 
 (1 حيم قاؿ " أ، ؼ أعمؼ ب مر د،ياكؼ " 

كب لػ لس،  يكؾف لمدكلة اإلسالمية حرنة ا  يار الذرا ع بحدا زما، ا 
 .(2 كمكا، ا 

ا " عمػػ  أف الػػد ؽ "العقيػػدة"  ػػاحا   ػػاب " الديسقراطيػػة أبػػدج كقػػد أكػػد 
بخػػالؼ الذػػرنعة  مػػؽ حيػػم إف الػػد ؽ لابػػ       يػػر  كأمػػا الذػػرنعة ل ػػي 

اإلسالمي  م  قػا ؼ م  يرة  مية ب  ير حاشات الشاس كمرالح ؼ  كأف الفق  
كلػػيس عميػػ  أا قيػػؾد " لقػػد اسػػ خدـ العقػػ  لػػي تظػػؾنر الفقػػ   عمػػ  العقػػ  

ا   يعػػػػرؼ الحػػػػؾاشا ك  الحػػػػدكد   لػػػػػ  ف الفق ػػػػا  اإلسػػػػالمي اسػػػػ خدامج 
تمحيػػػػػة الزػػػػػركرات كهػػػػػي كالسذػػػػرعيؽ أدر ػػػػػؾا الحكسػػػػػة السقرػػػػػؾدة مش ػػػػػا 

 .  (3 كالسرالح
إف اإلسػالـ ديسقراطػي   ػر ك  حػرج عميشػا لػؾ قمشػا آكنقؾؿ لي مؾضػع 

ا كهػؾ ي يػر القػؾا،يؽ كندػش ا كإف الذعا السدمؼ هؾ مردر الدمظات شسيعج 
حدػػا مػػا  ػػؾحي إليػػ  عقمػػ   ك ػػ  مػػا لػػؼ يدػػؾغ  عقمػػ  يزػػرب بػػ  عػػرض 

ػ ا   ف العقػ  السدػمؼ   يسكػؽ أف يحيػد الحا ف كنخرشػ  مػؽ الدسػ ؾر إ راشج
 .(4 عؽ ورع م 

                                                           

تحقي    لؤاد عحد الحاقي  1836الجا  الرابع ص 2363 حيح مدمؼ حد م رقؼ -1
 الشاور دار إحيا  ال راث العربي بيركت.

 .1477لذعا الديسقراطي صمحدأ سيادة ا-2
الشاوػػر دار الك ػػاب العربػػي بيػػركت  23صالديسقراطيػػة أبػػداج ا سػػ ا   الػػد    الػػد -3

 .ـ1974ھ1394لحشاف الظحعة الرابعة 
 .199 249 214السرشع الداب  ص -4
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 – سا يقؾؿ عمساؤن  –سعشان الرحيح كبشا  عم  ه ا قرر أف القا،ؾف ب
ػمػما يرػدر  ا  ؽ الدػمظة ال ذػرنعية أا الحرلسػاف ... كمػا داـ القػا،ؾف ممامج

ليجػػا أف يغفػػر برضػػا  الػػ  ؽ سػػيم امؾ،   كنجػػا أف  ؾضػػع بػػسرادات ؼ ... 
ػػ ا باع حػػػارهؼ ا  ح ياشػػات ؼ شسيعجػػكهػػؾ لػػؽ يكػػؾف  ػػ لػ إ  إ ا  ػػاف ا،عكاسج

حدة ت سر  سسات  السذ ر ة لي الؾطؽ   لػي أعزا  لي هيحة اش ساعية كا
 .(1 الد ؽ 

"  للآليػػػات الديسقراطيػػػة لال ذػػػرنع  شح ػػػي أف يخزػػػع شسمػػػة كتفرػػػيالج 
كلشحػػػ كؼ إلػػػ   ػػػاحا الحػػػ  ا كؿ كهػػػؾ الذػػػعا ... كحػػػيؽ تػػػر  سػػػمظة 

ا سػميسا عػدـ ا ق شػاع بؾش ػة الشغػر  ديسقراطيجػتذرنعية تسر  الذػعا تسرػيالج 
ال ذػػرنع " لس،شػػا باسػػؼ الديسقراطيػػة ،شحشػػي ل ػػا ك،ػػ عؽ القا مػػة " بديسقراطيػػة 

لسذيح  ا  مقدرنؽ لي ،فس الؾق  أف الديسقراطية حيؽ تخظع لس، ا تحسػ  
لػي طؾايػا  ظ  ػا بػػ كر الرػؾاب  كأف ل ػا مػؽ طحيع  ػػا عرػسة تقي ػا وػػر 

 .(2 ا   د  ا إل  الرواد كال د  " اإلمعاف لي الخظ   ك،ؾرج 
 اْ اإلظالَٔظس٠ح ظ١ادج األِح يف ١ِص

لي الؾق  ال ا  ححم  رير مؽ مفكرا اإلسالـ عؽ مؾطع قدـ لشغرنػة 
سيادة ا مة تح  مغمة اإلسالـ ،جػد الكريػر مػؽ لق ػا  القػا،ؾف ال ربػي قػد 

ا  ف الغػػركؼ أ ػػ كا عمػػ  عػػاتق ؼ م سػػة ال جػػـؾ عمػػ  هػػ ن الشغرنػػة ،غػػرج 
 ال ارنخية ال ي كلدت ا تالو  كغدت لي  مة ال ارني.

                                                           

 .249السرشع الداب  ص-1
 .214السرشع الداب  ص-2
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ػ (1 لد  ؾر عحد الحسيد م ؾلي ليقؾؿ ا ا أف ،جػد بعػض " إ،  لعجيػا حقج
عمسا شػػا كمفكرنشػػا يحػػاكلؾف أف  ػػد مؾا تحػػ  رآيػػة اإلسػػالـ ،غرنػػة غرنحػػة 
عميػػ   لػػي الؾقػػ  الػػ ا ،جػػد ليػػ  بعػػض  حػػار عمسػػا  الفقػػ  الدسػػ ؾرا لػػي 
ال رب   اشسؾف تمػ الشغرنة  كنركف أف تمػ الغػركؼ ال ارنخيػة ال ػي أدت 

اط ا قد أ حح  لي  مة ال ارني  أا أ،  لؼ يعػد بشػا حاشػة إلي ػا إل  اس شح
عمػػػ  عكػػػس مػػػا يع قػػػدن  – عػػػؽ أ، ػػػا تعػػػد لػػي عرػػػر،ا هػػػ ا  ك لػػػػ لزػػػالج 

 .ا عم  الحرنات " ظرج  –الكريركف 
كقح  الذركع لي ،قد ه ن الشغرنػة ككضػع ا لػي ميػااف اإلسػالـ أكد أف 

 اقػة ل مػة تخ مػو ا  اللجػا،ح  عمػ  أف هػ ن الشغرنػة القا مػة بالدػيادة السظم
لي  ما الرأا كالس ها عؽ الشغرنة القا مة بدػيادة ا مػة السقيػدة  اشؾهرنج 

بالذػػػرنعة ك ػػػ لػ عػػػؽ الشغرنػػػات ا  ػػػر  القا مػػػة بالحاكسيػػػة أك بالدػػػيادة 
ا لي دراسة  حقة سالسادكشة أك بديادة اإل،داف كال ي أرشي  الحد م عش 

لشغرنػة  ؾالقػؾف عمػ  ،غرنػة سػيادة  لػػ  ف أ،رػار هػ ن امؽ هػ ا الححػم 
ال ربية السظمقة  مؤ د ؽ عم  أف سػيادة ا مػة  الذعا الديسقراطي برؾرت 

لي ،غاـ الحكؼ اإلسالمي سيادة مظمقة كليد  مقيدة ب ا قيد  لسرادة ا مة 
لػػي اإلسػػالـ  سػػا  ػػركف لػػيس لؾق ػػا إرادة  كالذػػرنعة هشػػا ليدػػ  حاكسػػة إ  

ا هػؾ وػ ف شسيػع السرشعيػات لػي الفكػر الدياسػي بشا  عم  إرادة ا مة   س
 السحشي عم  ،غرنة سيادة الذعا الديسقراطي.

  

                                                           

 ـ.1974عاـ  طحعة 154القا،ؾف الدس ؾرا كا ،غسة الدياسية ص -1



 

  العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء 

132 

تعد١ادج ٔصاز االااٖ اٌماصً أدحط ادلصاعُ اٌرٟ اظرٕد ع١ٍٙا 
 .األِح

قػػػد اسػػػ دلؾا   ػػػؼإ ا اتج شػػػا  ػػػؾب ا سػػػ د  ت القرآ،يػػػة كشػػػد،ا أ، أك ج 
شا مش ؼ أف لػي تؾشيػ  بآيات مؽ الك اب الحكيؼ  تؾش  الخظاب لمسؤمشيؽ ع

الخظػػاب إلػػ  السػػؤمشيؽ برػػي ة العسػػـؾ دليػػ  عمػػ  حػػ  ا مػػة لػػي الدػػيادة 
 كغاب عؽ  هش ؼ أمراف :

ا مػؽ ا مػة باسػؼ أف الكرير مؽ ه ن اآليات ،الػ  تخاطػا شػا ج  : األٚي
ا مة كليس  م ا   سا لي قؾل  تعال  " كل كؽ مشكؼ أمة " كالسقرؾد طا فة 

لػػس ا  ػػاف هػػؤ   ا لػػراد أ ػػػحاب  (1 بزػػع ألػػراد  مػػؽ ا مػػة قػػد   ت عػػد 
 اؿ الدؾاد ا عغؼ مؽ ا مة.بالديادة لسا 

لػػؼ إف تعميػػ  الػػد  ؾر ل حػػي عحػػد الكػػرنؼ ل قػػديؼ لفػػ  "كلػػ كؽ" ب كميػػو 
ا مة با  يار شساعة مش ا ت ؾل  عش ا سمظ  ا العامة  بعيد الذػقة  عػاهر 

مػػؽ أهػػ  الفقػػ  ك  أهػػ   ال كمػػو  حيػػم لػػؼ يدػػحق  إلػػ  هػػ ا ا سػػ شحاب أحػػد
ال فدير عم   ررت ؼ  كإ،سا غاية ما يقاؿ لي قؾل  تعال  "كلػ كؽ" إف السػراد 
ب ا الحم كال حزيض  إ  لؾ قام  طا فة مؽ السدػمسيؽ مػؽ تمقػا  ،فدػ ا 
بؾاشا ا مر بالسعركؼ كالش ي عػؽ السشكػر لدػقف هػ ا الؾاشػا عػؽ ا مػة  

لؼ تش خا مؽ يقـؾ ب  ا الؾاشا مؽ كلسا ساغ  حد أف يقؾؿ  ما باؿ ا مة 
 .(2 ألرادها 

                                                           

تحقيػ  أحسػد    ا الدػابعجالشامع الحيػاف لػي ت كنػ  القػرآف لمظحػرا تفدير الظحرا -1
 .94صـ مؤسدة الرسالة2444ھ 1424واكر الظحعة ا كل  

 .38شال  الغمسة ص-2
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أف مف ـؾ ا مػة ال ػي   ػردد   رهػا لػي الذػرع يخػالو تسامػاج  : اٌثأٟ
 السؾال  لشغرنة الديادة الؾضعية ال ربية.ا مة مف ـؾ 

ا لمؾ  ػاف مدػمؼ يعػيش لا مة لي اإلسالـ تربف بيؽ أه  اإلسالـ شسيعج 
ا اآل ػػر لكا،ػػا عشرػػرنؽ لػػي أمػػة لػػي أحػػد القظحػػيؽ كآ ػػر يعػػيش لػػي القظػػ

اإلسالـ أ ؾنؽ لي ورنعة الرحسؽ  لا مة لي ،غر اإلسالـ ترد بسعشػ  أهػ  
السمة الؾاحدة  سا أ، ا ترد بسعش  العالسيؽ أشسعيؽ  لػالخال   مػؽ لػدف   

( ملسو هيلع هللا ىلصإلػ  قيػاـ الدػاعة يرػدؽ عمػي ؼ ا ػظالح أمػة     –عمي  الدػالـ  –
ؽ مف ػـؾ ا مػة الػؾارد لػي ،غرنػة الدػيادة  كهؾ مف ـؾ أعؼ كأوس  بكرير م

إ   ػػراد ب ػػػا " شساعػػة مػػػؽ الشػػاس مدػػػ قرة عمػػ  بقعػػػة معيشػػة مػػػؽ ا رض 
 . (1 ا " كتجسع بيؽ ألرادها الرغحة السذ ر ة لي العيش معج 

لػػال يسكػػؽ القيػػاس ه شػػا لميدػػ  ا مػػة  ا مػػة  كقيػػاس   ػػ ا إ،سػػا هػػؾ 
 مع الفارؽ. اقياس لاسد لكؾ،  قياسج 

ظردالذلُ تا٠٢ح اٌرٟ ذٕ  عٍٝ أٔٗ ) ال إوساٖ يف اٌد٠ٓ ( أِا ا -
ليػ   مػف كعػدـ تفرقػة بػيؽ حػاؿ  ،ٚاٌرٟ اظردٌٛا تٙا عٍٝ حس٠ح األِح

الكالر ا  مي كحاؿ السدمؼ  بػيؽ حرنػة السع قػد قحػ  الػد ؾؿ لػي اإلسػالـ  
كبيؽ إلااـ السدمؼ ب عاليؼ اإلسالـ كتظحي  الحػدكد الذػرعية عمػ  السخػالفيؽ 

 ةيػ ن اآل  ا ال فدير عمػ  الػرغؼ مػؽ ا  الل ػا لػي تفدػيرهك  السدمسيؽمؽ 
ػػ ا ليسػػا بيش ػػا عمػػ  أ، ػػا لػػي حػػاؿ الكفػػر ا  ػػمي    لػػي إ  أف هشػػاؾ إشساعج

حاؿ السدمؼ  كليس لي تمػ اآلية أك لي تفديرها أية إوارة إل  أ، ا تذػس  
،الػ   السدمسيؽ لك  الركايات ال ي   رت لػي سػحا ،اكل ػا تذػير إلػ  أ، ػا

                                                           

كا،غػػر شػػال   25القػػا،ؾف الدسػػ ؾرا كا ،غسػػة الدياسػػية د. عحػػد الحسيػػد م ػػؾلي ص-1
 .38الغمسة ص
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، ػػا إقػػاؿ "  سػػالػػي وػػ ف الكفػػار لفػػي ركايػػة عػػؽ ابػػؽ عحػػاس رضػػي م عش 
،ال  لي رش  مؽ ا ،رار مؽ بشي سالؼ بؽ عؾؼ يقاؿ لػ  الحرػيؽ   ػاف 

( أ  اسػ كره سا ملسو هيلع هللا ىلص  لقػاؿ لمشحػي  امدمسج  ل  ابشاف ،ررا،ياف  ك اف هؾ رشالج 
 . (1 إ  الشررا،ية  ل ،اؿ م لي   لػ  لس، سا قد أبيا

٠رثني أْ ِا اظرٕد ع١ٍٗ أصحاب ٘را االااٖ تد ْ حىدُ ترٌه ٚ
 إال عددإاٌشس٠عح  ة أْ ٠ىْٛ تئزادج األِح ٚ

 
 ،تداطال   اظدردالال   اوسا٘

 ف مرحمػػة اإلرادة كا   يػػار هػػي مرحمػػة سػػابقة عمػػ  الػػد ؾؿ لػػي اإلسػػالـ 
  لقف  كليد  مرحمة تالية ل ػ ا الػد ؾؿ ك  مدػ سرة بعػدن  لاإل،دػاف اب ػداج 

ا إ  إ ا اع شػػػ  اإلسػػػالـ عػػػؽ إرادة حػػػرة كاق شػػػاع يكػػػؾف إسػػػالم   ػػػحيحج   
بسحاد ػػ   كلكػػؽ لػػيس لمسدػػمؼ بعػػد إسػػالم  أف تكػػؾف لػػ  الخيػػرة مػػؽ أمػػرن  

 لميس هشاؾ مرحمة أ ر  لال  يار لي اإلسالـ.
أا  –ا " كمؽ هشا قرر بعض الدارسيؽ أف " تدسية حكػؼ اإلسػالـ إكراهجػ

ي تدػسية مشظمقػة بحدػا الرؤنػة الديسقراطيػة  هػ –بالشدحة ل مة السدمسة 
كليدػػ  بحدػػا الرؤنػػة اإلسػػالمية  لا   يػػار حدػػا السف ػػـؾ الػػديسقراطي 
الميحرالي   حدد مؽ  الؿ ال رؾن  ا ، خابي  كأا حرماف مشػ  ل ػؾ إكػران  
كأما ا   يار لي ال رؾر اإلسالمي ل ؾ تابع لإلسالـ  لالسدمؼ حيؽ  ػد   

مػػؽ  مرحمػػة أ ػػر  كػػؼ باإلسػػالـ  لمػػيس هشػػاؾ ار أف يحلػػي اإلسػػالـ لقػػد ا  ػػ

                                                           

تحقيػ  أحسػد  447 448حياف لي ت كن  القرآف لمظحرا ج الخامس صا،غر شامع ال-1
 ـ مؤسدة الرسالة.2444ھ 1424  واكر الظحعة ا كل  
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ُه َأْمًرا َأن َيُؽوَن ََلُةُم " ا   يار قؾلػ  ـُ َٓ ُمْمِمـٍَة إَِذا َؾََض الِلَُّ َوَرُسو َوَما َؿاَن دُِْمِمٍن َو

ُة ِمْن َأْمِرِهمْ  َرَ
" اْْلِ

(1)
 

ُِ َوَأَصْعـَا" كقؾل  ُسو وَن آَمـَّا بِالِلَِّ َوبِاـرَّ ـُ ُثمَّ َيَتَوغَّ َؽِريٌق ٍمـُْفم ٍمن َبْعِد َذـَِك  َوَيُؼو

ِئَك بِاْدُْمِمـَِع  ـَ "َوَما ُأْو
لالرضػا بحكػؼ اإلسػالـ هػؾ مػؽ لػؾاـز إيسػاف السدػمؼ  (2)

لكسا أف السدػمؼ   يخ ػار بعػد إسػالم  أف يرػمي أك يرػـؾ أك  حػر كالديػ   
اإلسالـ ل ػ ا مػؽ يخ ار حكؼ اإلسالـ  إ ف لحيؽ تحكؼ السدمسيؽ ب لك لػ  

ا  يػػارهؼ  كلػػيس ليػػ  أا إكػػران  لا   يػػار يعػػرؼ بػػد ؾل ؼ لػػي اإلسػػالـ  
 .(3 كليس بسشرا  ا، خابي معيؽ " 

كسا أف القؾؿ ب ف تحكيؼ الذرنعة مؽ اإلكػران لػي الػد ؽ  مػـا مشػ  ،فػي 
كشػػؾد أا إكػػران لػػي الػػد ؽ  كهػػ ا مشػػاؼ لحقيقػػة اإلسػػالـ  لذػػرنع   تذػػ س  

ات كحػػدكد كعقؾبػػات   يسكػػؽ مع ػػا القػػؾؿ بػػ ف اآليػػة عمػػ  كاشحػػات كمحرمػػ
مظمقة العسـؾ لي    إكران   ف ه ا  شقض أحكاـ اإلسالـ بؾضؾح  ل  ا لؼ 

 .(4 اآلية ليد  عم  عاهرها  يخ مو أحد مؽ ا مة  م ا لي أف ه ن
كنشح ي أف ،شؾن هشا إلػ  أ،ػ  لػيس لػي إلػااـ السدػمسيؽ بالذػرنعة حجػر 

لػػي اإلسػػالـ أك لػػي  – ف لكػػرة ال ػػد ؽ برػػفة عامػػة  عمػػي ؼ أك إكػػران ل ػػؼ 
ػ –غيػرن مػؽ ا ديػاف  ا عمػ  محػدأ اإللػػااـ  لال ػد ؽ برػفة عامػػة قا سػػة أساسج

                                                           

 .36آيةمؽ سؾرة ا حااب -1
 .47سؾرة الشؾر آية -2
شابػػات الس عرػػرة مقػػاؿ لػػي مجمػػة الحيػػاف لف ػػد بػػؽ  ػػالح العجػػالف سػػؤاؿ الدػػيادة كاإل-3

،قػػػالج عػػػؽ محػػػدأ سػػػيادة الذػػػعا الػػػديسقراطي ـ 2412ھ  1433سػػػشة  344العػػػدد 
 كما بعدها. 1498ص

 .1143محدأ سيادة الذعا الديسقراطي ص -4
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قػػا ؼ عمػػ  الخزػػؾع كال دػػميؼ  لسػػؽ العحػػم اس ذػػارة أا م ػػد ؽ لػػي محػػادئ 
الػد ؽ الػػ ا أمػػؽ بػػ  عػػؽ رضػا كاق شػػاع  كإ  ل ػػ  يجػػؾز اس ذػػارة الي ػػؾدا 

 لػػي حػػرؽ سػػ   ػػـؾ الدػػح ؟ أك أ ػػ  رأا ال شدكسػػي مػػرالج  لػػي شػػؾاز العمػػرالج 
شدسا،  بعد مؾت  أك عدـ حرق ؟ هػ  يجػؾز اس ذػارة أا م ػد ؽ بػد ؽ لػي 

 تظحي  أحكاـ د ش  عمي ؟
ح فئٔٗ اظرشٙاد يف غ  زلدً ٠ٕأِا اظرشٙادُ٘ تصح١فح ادلد -
 ف محػػ  الشػػااع هػػؾ تخييػػر ا مػػة اإلسػػالمية لػػي حكػػؼ الذػػرنعة  ، إٌددصا 

ؾد الػػػ  ؽ تر ػػػ  ل ػػػؼ الرػػػحيفة الحرنػػػة ليدػػػؾا مػػػؽ ا مػػػة اإلسػػػالمية كالي ػػػ
( ملسو هيلع هللا ىلصالؾاشا عمي ا الظاعة كالخزؾع لمذرنعة  كمػؽ لػؼ لػسف شعػ  الرسػؾؿ  

 عمػػ  شعػػ  الحرنػة ل ػػؼ لػػي ا ح كػػاـ إلػػ  وػػرنع  ؼ   يرػػح أف   خػػ  دلػػيالج 
 الحرنة لمسدمسيؽ أ،فد ؼ لي حكس ؼ بالذرنعة.

،  حجة عمي ؼ   ل ؼ   لػ أف الي ػؾد كالعجيا لي ه ا ا س ذ اد أ -
مػػع إقػػػرار الرػػػحيفة ب سػػػا اهؼ عػػػؽ السدػػػمسيؽ   مػػػة د شيػػػة ل ػػػا مرشعي  ػػػا 
ال ذرنعية الس ػا رة لسرشعيػة أمػة اإلسػالـ  قػد قػررت هيسشػة اإلسػالـ  ػد ؽ  

( لي ه ا الكياف الدياسي  لقد ،ر  ه ن الؾليقة لي إحد  ملسو هيلع هللا ىلصكقيادة    
يؽ أهػػ  هػػ ن الرػػحيفة مػػؽ حػػدث أك اوػػ جار بشؾدهػػا عمػػ  أف " مػػا  ػػاف بػػ

 .(1 ( ملسو هيلع هللا ىلصيخاؼ لدادن لسف مردن إل  م كإل    رسؾؿ م  
( إ ا  ػػاف قػػد تػػرؾ لمي ػػؾد الحرنػػة العقا ديػػة  ك،ػػص ل ػػؼ ملسو هيلع هللا ىلصلالرسػػؾؿ  

عم  حقؾؽ السؾاطشة باع حػارهؼ وػر ا  لػي العػيش عمػ  أرض كاحػدة  لقػد 
  كلػػؼ   ػػرؾ لمي ػػؾد حرنػػة شعػػ  لإلسػػالـ ال يسشػػة الدياسػػية عمػػ  السج سػػع

( كنقؾمػػؾف بالدعايػػة كال ػػركن  ل ػػا  لػػؼ ملسو هيلع هللا ىلصسياسػػية يخػػالفؾف ب ػػا سياسػػ    
                                                           

 .216الدكلة اإلسالمية بيؽ العمسا،ية كالدمظة الد شية ص-1
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ا بعػد  لػػػ مػؽ ا   يػار بػيؽ سياسػة الرسػػؾؿ تسكػيؽ ا مػة الدياسػية شسيعجػ
( كورنع    كمػا ركج لػ  الي ػؾد  بػ  إف الي ػؾد حيشسػا ،قزػؾا ع ػؾدهؼ ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(1 ة  ش( حا رهؼ كأشالهؼ عؽ السدملسو هيلع هللا ىلصمع الرسؾؿ  
( " ال ارّدع أِردٟ عٍدٝ ملسو هيلع هللا ىلصأِا اظدردالذلُ ددد٠ث إٌثدٟ ) -
لال كش  لي  لالس د ؿ عم  سيادة ا مة  ب  غاية ما  ػدؿ عميػ   " ظالٌح

أف ا مة لؾ أشسع  عم  أمر ل ؾ الح  إف وا  م تعػال   كلػؾ أف ا مػة 
أشسعػػ  عمػػ  أف الدػػػيادة ل ػػا لػػال اع ػػػداد بسشساع ػػا لسعارضػػ   ،رػػػؾص 

 ة قظعية الد لة لكيو كالحؾف واسع بيؽ الحال يؽ.الذرنع
حػد م إشسػاع اللؼ إف عمسا  ا  ؾؿ شعمػؾا اإلشسػاع السذػار إليػ  لػي 

أه  العمؼ كا ش  اد  كليس إشساع العامة  كه ا يخالو ،غرنة سيادة ا مػة 
 مؽ ،احي يؽ :

ا كلػػ  : لػػؾ  ػػاف لػػي الحػػد م د لػػة عمػػ  الدػػيادة لؾشػػا  ػػرل ا إلػػ  
 الرأا السع حر لي اإلشساع الذرعي.  ا ة  ، ؼ  كك العمسا 

كالرا،ية : أف السع حر لي الذرع هؾ اإلشساع  كلػيس رأا ا غمحيػة  سػا 
 .(2 لي الشغؼ الؾضعية كو اف و اف بيؽ الحال يؽ 

أِددا ِددا اظرشددٙدٚا تددٗ تدد ْ ادلشددسٚع١ح اٌد١ٕ٠ددح ال ذعددرٍصَ  -
شدسٚع١ح اٌد١ٕ٠دح ادلشسٚع١ح اٌع١اظد١ح ٚأٔدٗ ال ديىدٓ أْ ذىدْٛ ادل

 ِشسٚع١ح ظ١اظ١ح إال ِٓ خالي األِح.

                                                           

   كما بعدها.1144محدأ سيادة الذعا الديسقراطي ص -1
 .39ا،غر شال  الغمسة لي ال ح  ر مؽ سيادة الذعا كا مة ص -2
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لشقػػػرر أف هػػػ ا الفرػػػ  بػػػيؽ السذػػػركعيؽ   يقػػػرن اإلسػػػالـ لػػػي محػػػادئ 
،غامػػ  الدياسػػي   ف السذػػركعيي ؽ الد شيػػة كالدياسػػية لػػي اإلسػػالـ كحػػدة 
كاحػػدة  ك ػػ    ا،فرػػاـ بػػيؽ أشاا ػػ   لالسذػػركعية الد شيػػة لػػي اإلسػػالـ هػػي 

ا ياسية  ككشؾب تظحي  الذرنعة هؾ تظحيق ا سياسػيج أساس السذركعية الد
   كت ير أا مخالفة ل ا لي أا مؽ ه ن السجا ت.اكاق راديج  اكاش ساعيج 

 عػػؽ الحكػػؼ الدياسػػي هػػي رؤنػػة كسػػا أف ترػػؾر الحكػػؼ الػػد شي مشعػػا ج 
 عمسا،ية   عالقة ل ا بشغاـ اإلسالـ الدياسي.

ف ي اكمؽ لؼ لالسذركع لسف أساس قياـ الدكلة لي اإلسالـ هؾ الد ؽ -
ا  ل مػػة اإلسػػالـ تابعػػة لإلسػػالـ  كوػػرنعة لػػي اإلسػػالـ   تشفرػػالف إطالقجػػ

اإلسػػالـ سػػابقة عمػػ  تكػػؾنؽ هػػ ن ا مػػة كليدػػ  تابعػػة إلرادت ػػا  لػػس ا  ا،ػػ  
 لؼ تزع ما تذا  مؽ القؾا،يؽ  لػسف دكلػة الدكلة لي الفكر ال ربي تشذ  أك ج 
ػػ حػػادئ القػػا،ؾف اإلسػػالمي  لال ذػػرنع لػػي ا لساإلسػػالـ إ،سػػا ،ذػػ ت بدايػػة طحقج

 .(1 اإلسالـ ساب  عم  ا مة كعم  الدكلة 
-  

 
ا ِا شعّٖٛ ِٓ اٌمٛي ت ٔدٗ ٌد١ط يف ذصدسفاخ اٌسظدٛي ٚأ٠ع

( ٚال يف اٌمددسآْ ِددا ٠شدد  ٌٚددٛ ِددٓ تع١ددد إىل أْ ادلشددسٚع١ح ملسو هيلع هللا ىلص)
إ،سا تحقق  ل ؼ السذركعية مؽ ،اٌع١اظ١ح ٌٍسظٛي الرعا٘ا حك إذلٟ

َؽةَل َوَرٍبةَك َٓ " ل ػ ا زعػؼ باطػ  بػدلي  قؾلػ  تعػال   (2 مة ل ؼ الؿ بيعة ا 

ََ َشَجَر َبْقـَُفْم ُثمَّ َٓ ََيِةُدوْا ِِف َأكُػِسةِفْم َحَرًجةا ٍاَّةا َؾَتةْقَت  ـُوَن َحتََّى َُيٍَؽُؿوَك ؽِق ُيْمِم

                                                           

 الشاور مك حة الفالح. 124ا،غر معالؼ الدكلة اإلسالمية د.   سالـ مد ؾر  -1
 .146 132 133ا،غر سيادة ا مة قح  تظحي  الذرنعة ص -2
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 ًَ ق
ل ػػ ن اآليػػة  ػػرنحة لػػي ربػػف السذػػركعية الدياسػػية (1 "َوُيَسةةٍؾُؿوْا َتْسةةؾِ

لسذػػػركعية الد شيػػػة  كأف اإليسػػػاف كالػػػد ؽ   يقؾمػػػاف إ  بال دػػػميؼ بحػػػ  با
( الدياسػية ملسو هيلع هللا ىلصا مػؽ ترػرلات الرسػؾؿ  ( الدياسػي  سػا أف  ريػرج ملسو هيلع هللا ىلصالرسؾؿ  

لػػػي الدياسػػػة  كأف  –عميػػػ  الدػػػالـ  –مػػػ  الحػػػ  اإلل ػػػي لمرسػػػؾؿ عتػػػدؿ 
مذركعي   الدياسية قد اس سدها مؽ السذػركعية الد شيػة  كلػؾ   لػػ لجػاز 

( كأف تكؾف ه ن السظالحة مكفؾلة  ب  ملسو هيلع هللا ىلصأف يظالحؾا بعاؿ رسؾؿ م   لشاس
لػيس لػ  د ػ  لػي  – سػا  اعسػؾف  –ك  تزر بحقيقػة اإليسػاف   ف الػد ؽ 

 .(2 ة الدياسية! ك  يقؾؿ ب لػ مدمؼالسذركعي
-  

 
( ملسو هيلع هللا ىلصا ِا اظدردٌٛا تدٗ ِدٓ ادلمازٔدح تدني ٚظدع اٌسظدٛي )ٚأ٠ع

ٕح، ٚأُٔٙ مل ذىٓ ذلُ اٌصعاِح ٚٚظعُٙ يف ادلد٠ٚادلعٍّني يف ِىح 
كلػؾ  ػاف ا ع قػاد ، اٌع١اظ١ح يف ِىح زغُ اعرمادُ٘ ت١ّٕٙح اٌٛحٟ

( ملسو هيلع هللا ىلصا لػي اسػ حقاق ؼ الؾ يػة الدياسػية  لكػاف الرسػؾؿ  ب يسشة الػؾحي  اليجػ
  ر يدا لي مكة قحػ  هجرتػ  إلػ  السد شػة  لاسػ حقاق  لمؾ يػة لػي مكػة أكلػ

  لػ  إ  لػي السد شػة بسؾشػا عقػد مؽ اس حقاق  بالسد شػة  كلكػؽ لػؼ ت حرػ
 . (3 الحيعة 

( الدياسػية لػي مكػة ملسو هيلع هللا ىلصا باط   ف عدـ ك ية الرسؾؿ  ل  ا الاعؼ أيزج 
يؽ الد شيػػة كالدياسػػية   ف مرػػ  هػػ ا  يكعر لػػؼ تكػػؽ بدػػحا لرػػ  بػػيؽ السذػػ

ال عمي  يعشي أف أه  مكػة  ا،ػ  مذػكم  ؼ لقػف لػي رلػض تشرػيا الرسػؾؿ 
                                                           

 .65سؾرة الشدا  آية -1
ا،غػػر ال شؾنرنػػؾف مراشعػػات ا  ػػالح الدياسػػي " عحػػد م السػػالكي أ،سؾ شػػاج " عحػػد  -2

 .1148الديسقراطي صالذعا دة الؾهاب آؿ عظيو ،قالج عؽ محدأ سيا
 .146سيادة ا مة قح  تظحي  الذرنعة ص -3
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ا لي مكة ،اوع ه ا باط   ف عدـ  ؾ،  ر يدج لحدا! ك  اسياسيج  ا( زعيسج ملسو هيلع هللا ىلص 
كعػدـ د ػؾل ؼ لػي د شػػ    –عميػػ  الدػالـ  –مػؽ عػدـ إيسػاف الشػاس بشحؾتػ  

ا  ل غػػ  السذػػركعية كلػػؾ د مػػؾا لػػي د شػػ  لسػػا كسػػع ؼ إ  طاع ػػ  سياسػػيج 
 الد شية هي أساس السذركعية الدياسية.
سق زػػ  ( لػػي السد شػػة لػػؼ تكػػؽ بملسو هيلع هللا ىلصكسػػا أف الؾ يػػة الدياسػػية لمرسػػؾؿ  

  لقػد كإ،سػا  ا،ػ  بسق زػ  اإليسػاف بشحؾتػ  أك ج  – سػا زعسػؾا  –الحيعة لقػف 
كاف ه ا اإليساف مش ؼ هؾ أساس الحيعة  لالحيعة  ا،  بسرابة إعالف إيساف 

( ملسو هيلع هللا ىلصا  لسسػالم ؼ اق زػ  طػاع  ؼ لمشحػي  كتدميؼ مظم  سياسػي كد شػي معجػ
مػؽ بعيػد إلػ  لرػ   كتدميؼ ا مر ل   كلؼ تذر ه ن الحيعة   مؽ قرنػا ك 

 لحكػؼ كالدػمظة  كلػؾ  ػاف هشػاؾ لرػ   ما   عم  بالد ؽ عسا   عم  بذػحؾف ا
( الدياسية    مـا مشػ  بػ ا حػاؿ ملسو هيلع هللا ىلصلكاف مق زان أف رلض ك ية الرسؾؿ  

ػػػػ –بػػػػاعس ؼ  –( ملسو هيلع هللا ىلصرلػػػػض اإلسػػػػالـ   ف ،حؾتػػػػ    ا ا سياسػػػػيج   تق زػػػػي حقج
أمػاـ الشػاس بعػد  ( كالؾاقع أ،  لؼ يكؽ وع مػؽ  لػػ  كلػؼ يكػؽملسو هيلع هللا ىلصلمرسؾؿ   

( مػػؽ  يػػار لػػي ال دػػميؼ باعام ػػ  الدياسػػية  لػػسعالف ملسو هيلع هللا ىلصال دػػميؼ بشحؾتػػ   
( لي    و ف ح ػ  الدياسػي   سػا ملسو هيلع هللا ىلصاإليساف مش ؼ بالشحؾة اق ز  طاع    

( ل  ا ملسو هيلع هللا ىلصكاف لسة  يار لمسؤمشيؽ أف يدؾس ؼ غير الشحي لعد   س    أ،  لؾ
 .(1 ؾف ل ؼ  يار ا لمحياف الذرعي حاوان  كحاو ؼ أف يكالخيار   سج 

مػػػػؽ العجيػػػػا أف  ػػػػ ها أ،رػػػػار هػػػػ ا ا تجػػػػان إلػػػػ  الفرػػػػ  بػػػػيؽ ك 
الػ  ؽ  - يؽ الد شية كالدياسية لي حيؽ يذير أحد عمسا  ال ػرب يالسذركع

لػػي اإلسػػالـ ليقػػؾؿ د. ل اشرالػػد : "   ػػيؽبكؾ، سػػا م الزم -درسػػؾا اإلسػػالـ 
                                                           

ال شؾنرنػػػؾف كمراشعػػػات اإل ػػػالح الدياسػػػي د. " عحػػػد م السػػػالكي أ،سؾ شػػػاج " عحػػػد -1
 .1148الؾهاب آؿ غظيو ،قالج عؽ محدأ سيادة الذعا الديسقراطي ص
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ػليس اإلسالـ د شج  غؼ مػؽ أ،ػ  ا  كعمػ  الػر ا لحدا كلكشػ  ،غػاـ سياسػي أيزج
قد ع ر لي الع د ا  ير بعض ألراد مػؽ السدػمسيؽ مسػؽ يرػفؾف أ،فدػ ؼ 

شػػاحي يؽ لػػسف  ػػرح ال فكيػػر عرػػرنؾف يحػػاكلؾف أف يفرػػمؾا بػػيؽ البػػ ، ؼ 
اإلسالمي  م  قد بشي عم  أساس أف الجا،حيؽ م الزماف   يسكؽ أف يفر  

 .(1 أحدهسا عؽ اآل ر 
ظال١ِح ١ٌعدد ٍِصِدح أِا ِا ذ٘ثٛا إ١ٌٗ ِٓ أْ اٌشس٠عح اإل -
ىً شِاْ ِٚىاْ، ٚأٔٙا لاتٍح ٌٍرغ١  حعة ِدا ٠عدر د ٌألِدح يف ٌ

 شِأٙا ِٚىأٙا.
" مؽ أف الد ؽ  اب   احا   اب " الديسقراطية أبدج   وػ أف ما اس دؿ 

العقيدة لاب       ير  أما الذرنعة ل ي م  يػرة  ميػة ب  يػر حاشػات الشػاس 
لحقيقػػة الذػػرنعة  بػػ  كليػػ   مػػف بػػيؽ  كمشػػاقض زعػػؼ كان   (2 كمرػػالح ؼ  

ػػ ا لسرػػالح ا مػػة الذػػرنعة كلقػػ  الذػػرنعة  لفقػػ  الذػػرنعة هػػؾ الس  ييػػر طحقج
كا  الؼ الاماف كالسكاف  سا أشسع السدمسؾف  أما الذرنعة  ات ا لسف لي ػا 
ما هؾ لاب  دا ؼ م سا ت ير الاماف أك السكاف  كمش ػا مػا هػؾ م  يػر ب  يػر 

ضػػالة إلػػ  أف لقػػ  الذػػرنعة بػػرغؼ ت يػػرن طحقػػا لػػدكاعي الامػػاف كالسكػػاف  باإل
ػػ ا برؾابػ  الذػػرنعة كمقا ػػدها الامػاف كالسكػػاف  لس،ػ  يجػػا أف يكػؾف محكؾمج

 الكمية.
كشػػػد ر بالػػػ  ر أف ،ػػػ  ر لػػػي هػػػ ا السقػػػاـ مػػػا قالػػػ  الػػػد  ؾر سػػػميساف 
الظساكا عسيد لق ا  القا،ؾف لي مرر إ  يقؾؿ : " م سا  ا،  حرنػة أهػ  

 احاب ا حكػػاـ ال فرػػيمية مػػؽ القػػرآف كالدػػشة  لػػسف لسػػة لارقجػػالػػرأا لػػي اسػػ ش
                                                           

 .14ا،غر ،غاـ الحكؼ لي اإلسالـ ص-1
 .123الد    الد صالديسقراطية أبداج   -2
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بيش ؼ كبيؽ السذرعيؽ لي الدكؿ الحد رة  لالسذرع الحد م يد ظيع  اشؾهرنج 
أف يزسؽ تذرنعات  ما يذػا  مػؽ أحكػاـ  إ  مػا اسػ حعدن الدسػ ؾر  ػراحة 
مؽ ا  را    ك لػ لي حا ت ،ادرة ب  إف الحرلسا،ات تسمػ أف ترػدر مػا 

مػػؽ تذػػرنعات لػػي حالػػة الدسػػاتير السر،ػػة  الدسػػ ؾر اإل،جميػػاا  أمػػا  تذػػا 
الػػرأا لػػي ال ذػػرنع اإلسػػالمي  ليجػػا أف  ػػدكر لػػي ،ظػػاؽ ا حكػػاـ الخالػػدة 

 .(1 ال ي تقررت لي    مؽ القرآف كالدشة " 
، أِا اظرشٙادُ٘ عٍٝ ظ١ادج األِح مبثدأ اٌشٛزٜ اإلظالِٟ -

ؾردهػػا  إ    د لػػة الح ػػة لػػي لحاطػػ  لسػػا ليػػ  مػػؽ تظؾنػػع الشرػػؾص ل يػػر م
أ ػػحاب  لػػي بعػػض أمػػؾر السدػػمسيؽ عػػؽ أف الدػػيادة  (ملسو هيلع هللا ىلص اس ذػػارة الشحػػي 

 :(2 ل مة ك لػ لدححيؽ 
ػ ةذػؾر س( لؼ يكػؽ ي  ػ  بملسو هيلع هللا ىلصا كؿ : أف الشحي   ا  كلػؾ أهػ  الذػؾر  دا سج

ػػ ا  كا،ػػ  ل ػػؼ الدػػيادة ل عػػيؽ عميػػ  ا  ػػ  بػػرأ  ؼ كالشػػاكؿ عمػػ  مػػرادهؼ دا سج
غػػاكة أحػػد   رشػػع عػػؽ الخػػركج لمقػػا  السذػػر يؽ رغػػؼ أف بيشسػػا ،جػػدن لػػي 

 أ حاب  قد أواركا عمي  ب لػ لي السرة الرا،ية.
أف يزػع ا  –كهػي الػدرع  –س  م ػ  حب  قاؿ : " ما  شح ي لشحػي إ ا لػ
كلػػؾ  ا،ػػ  الدػػمظة ل ػػؼ لؾشػػا عميػػ  (3 ح ػػ  يحكػػؼ م بيشػػ  كبػػيؽ عػػدكن " 

 ا ما  اف.الشاكؿ عم  رأ  ؼ  ا شج 

                                                           

،غرنػػػػة الدػػػػيادة كألرهػػػػػا عمػػػػ  وػػػػرعية ا ،غسػػػػػة الؾضػػػػعية د.  ػػػػالح الرػػػػػاكا  -1
 .56 57ص

 .38 39ا،غر شال  الغمسة لي ال ح  ر مؽ سيادة الذعا كا مة ص-2
 .ركان أحسد لي مدشدن-3
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ا ل مة لؾشا أف يد ذار شسيػع ألرادهػا ،ي : لؾ  ا،  الدمظة ممكج كالرا
كليس لحعز ؼ ا كلؾنة عم  الحعض اآل ر  كهػ ا  ػالؼ الؾاقػع لمػؼ يعػرؼ 

وؾر  شسع ل ا أه  اآللاؽ أك مؽ  شؾب عش ؼ  لال ال ارني اإلسالمي حالة 
 سيادة ل ؼ إ ف كإ،سا الديادة ل كرسؾل .

إف  ػاف  ػراد  الااٖ تمٝ ٌٕا أْ ٔمدٛيٚتعد أْ فٕدٔا ِصاعُ ٘را ا
بالدػػيادة الدػػمظة العميػػا  سػػا هػػي لػػي السف ػػـؾ ال ربػػي الػػ ا يعظي ػػا  ػػفة 
اإلطالؽ كال فرد كالذسؾؿ كغيرها لال رنا أ، ا ماعؼ باطػ  تعرػو بػ  أدلػة 

 الذرع  كمقا دن السعمؾمة مؽ الد ؽ بالزركرة.
 ػػا الذػػرع إياهػػا إمػػا إف  ػػاف السػػراد بدػػيادة ا مػػة  سػػمظة محػػدكدة  ؾل

كلػػػيس الدػػػيادة بػػػالسف ـؾ ال ربػػػي الػػػ ا يعظي ػػػا  ػػػفة اإلطػػػالؽ كال فػػػرد 
 كالذسؾؿ كغيرها لسف الخالؼ سي الو .
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 ادلثحث اٌثاٌث
االااٖ اٌثاٌث : االااٖ اٌماصً ت ْ اٌع١ادج ٌإلٔعاْ ِٚٛلفٗ ِٓ 

 ٔظس٠ح ظ١ادج اٌشعة اٌدديمساطٟ
ي الس هحيػة اإلسػالمية هػي  ها أ،رار ه ا ا تجان إلػ  أف الدػيادة لػ

لإل،داف  ليقؾؿ  احا   اب " أزمة الحرنة الدياسية لي الػؾطؽ العربػي " 
اإل،داف هؾ كحدن ال ا يخ ار بسرادت  الحػرة اع شػاؽ الػد ؽ اإلسػالمي  كهػؾ 
 احا الدمظة أك الديادة لي ه ا ا   يار  لس ا ا  ارت الجساعػة اإلسػالـ 

لس، ا تكؾف قد قيدت ،فدػ ا ب حكػاـ   حي رسؾ ج ا  كبالشا  كرضي  بال ربج د شج 
الذػػرنعة  كترػػحح هػػ ن ا حكػػاـ ممامػػة لمشػػاس مػػا دامػػؾا قػػد ا  ػػاركا طرنػػ  

مسرمػػػة لػػػي عمسا  ػػػا  –اإليسػػػاف  كمػػػؽ لػػػؼ لػػػال يكػػػؾف لمجساعػػػة بعػػػد  لػػػػ 
 .(1 غير ا ش  اد لي حدكد ما لؼ  رد لي  ،ص قظعي لاب   –كمج  د  ا 

الحمػػػؾ لػػػي   ابػػػ  " ا سػػػ ف ا  الذػػػعحي كنػػػ ها الػػػد  ؾر ماشػػػد راغػػػا 
كالذرنعة اإلسالمية " إل  مرػ  هػ ا الػرأا حيػم يقػؾؿ " كقػد رأ شػا أف ،ظمػ  

تدسية سيادة اإل،داف  – سا تحدك لشا  –عم  الفكرة اإلسالمية عؽ الديادة 
   السعركلػػة  دػػيادة ا مػػة  اا ب ػػا عػػؽ ال دػػسيات  ات السزػػسؾف كالش ػػبعػػدج 

إلػػارة الذػػػ أك المػػحس حػػؾؿ مزػػسؾف ك، ػػا   لكػػرة  كسػػيادة الذػػعا  كلعػػدـ
 اإلسالـ عؽ الديادة  سا ،راها   ا ة كقػد ا ػ مف ا مػر عمػ  الػحعض لعػالج 
، يجػػة اسػػ خداـ بعػػض لق ػػا  الذػػرنعة اإلسػػالمية ل عحيػػر سػػيادة ا مػػة أك 

                                                           

 259 264أزمػػة الحرنػػة الدياسػػية لػػي الػػؾطؽ العربػػي د.  ػػالح حدػػؽ سػػسيع ص -1
 .ـ1988 ھ1449ار الاهرة لإلعالـ العربي القاهرة الظحعة ا كل  د
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سيادة الذعا دكف قرد القؾؿ ب   يد اإلسالـ الكام   ا مؽ الشغػرن يؽ أك 
 . (1 الش ا   الس رتحة عمي ا "  ا ع راؼ بكالة

 – " إف الديادة أك سمظة الحكؼ لػي الدكلػة اإلسػالمية لؼ يد ظرد قا الج 
هي لإل،داف كحدن   ،  هػؾ الػ ا يخ ػار بسرادتػ  الحػرة اع شػاؽ  –لي رأ شا 

الػػد ؽ اإلسػػالمي  كهػػؾ  ػػاحا الدػػمظة أك الدػػيادة لػػي هػػ ا ا   يػػار  لػػس ا 
  لس، ػا تكػؾف ا كبالشحي رسػؾ ج ا كرضي  بال ربج شج ا  ارت الجساعة اإلسالـ د 

قػػد قيػػدت ،فدػػ ا ب حكػػاـ الذػػرنعة اإلسػػالمية  كترػػحح هػػ ن ا حكػػاـ ممامػػة 
َٓ ُمْمِمـٍَة إَِذا َؾََضة " لمشاس ما دامؾا قد ا  اركا طرن  اإليساف َوَما َؿاَن دُِْمِمٍن َو

ُه َأْمًرا َأن َيُؽوَن ََلُُم اْْلِ  ـُ ُة ِمْن َأْمِرِهمْ الِلَُّ َوَرُسو "َرَ
ك  يكػؾف لمجساعػة بعػد  لػػ (2 

غير ا ش  اد لي حدكد مػا لػؼ  ػرد ليػ   –عمسا  ا كمج  د  ا  -مسرمة لي 
ا  مػر رسػؾؿ ،ص قظعي لاب  كح   ه ا ا ش  اد لي حد  ات  يع حر تشفيػ ج 

 . (3 ( لي حالة عدـ كشؾد الحكؼ الغاهر لي الك اب كالدشة " ملسو هيلع هللا ىلصم  
أف م لؼ يجحر الشاس عم  اتحاع أحكػاـ د شػ  أك  : ذٌه ٚح رُٙ يف

بػالقرآف  –عميػ  الدػالـ  –ا ح   عم  اإليساف ب  سححا،   كلؼ  رس  محسدج 
َبَلُغ اْدُبِعُ "  اك،  رج  اإ  محذرج  ـْ َّٓ ا ُِ إِ ُسو "َوَما َطَذ اـرَّ

(4)
 

  

                                                           

 .34ا س ف ا  الذعحي ص-1
 .36آيةمؽ سؾرة ا حااب -2
 .35ا س ف ا  الذعحي ص-3
 .18آيةمؽ سؾرة العشكحؾت -4
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"َؽَؿن َشاء َؽْؾُقْمِمن َوَمن َشاء َؽْؾَقْؽُػرْ "  كنقؾؿ تعال 
كلي  لػ إوارة لسػا (1 

 مػ  لإل،دػاف مػؽ إرادة حػرة  كقػد بػيؽ م لػي رسػال   اإلسػالمية لإل،دػاف 
عاقحػػػة ا  يػػػارن سػػػؾا  لػػػي حالػػػة اإليسػػػاف كالظاعػػػة  أـ لػػػي حالػػػة الكفػػػر 

 كالعرياف.
لالشػػاس مخيػػركف بػػيؽ اإليسػػاف بػػال كتظحيػػ  وػػرنع   بػػسرادت ؼ  كبػػيؽ 

ا  كهؼ لػي اآل ػرة مدػؤكلؾف   ؼ أيزج الكفر ب  أك عدـ اتحاع ورنع   بسذيح
أمػػاـ رب ػػؼ عػػؽ أعسػػال ؼ م حسمػػؾف ، يجػػة ا  يػػارهؼ  كلمشػػاس قػػدر   يسكػػؽ 

 .(2 إ،كارن مؽ الدمظة كالحرنة لي تشغيؼ وؤك، ؼ لي الحياة الد،يا 
ػػ ا  لس،ػػ   مػػـا ،فدػػ  باتحػػاع كاإل،دػػاف عشػػدما يقػػرر ا  يػػار اإلسػػالـ د شج

بسرادت  كهؾ  احا القؾؿ الفر  ليػ    ف ه ا ا   يار   ؼإأحكام   كحيم 
 .اكدس ؾرج  الس،  يكؾف هؾ  احا الديادة ال ا ارتز  لشفد  اإلسالـ د شج 

كإ ا  ا،ػػ  الدػػيادة عمػػ  هػػػ ا الشحػػؾ لػػسف  لػػػػ     عػػارض مػػع  ػػػؾف 
"  الدمظة العميا لي الكؾف  م  بيد م كحدن  كهؾ القا ػ  لػي   ابػ  العانػا

هُ  "لِلَِِّ ُؾْل إِنَّ إَْمَر ُؿؾَّ
َْمُر ِمن َؾْبُل َوِمن َبْعدُ "    قؾل (3  ْٕ "لِلَِِّ ا

ك لػ  ف سػيادة (4 
اإل،داف إ،سا تقررت بسرادة م ال ا اس خمف  لي ا رض كترؾ ل  لي ا زماـ 
أمػػرن لػػي حػػدكد مػػا وػػا  إلػػ   ػػـؾ الحدػػاب  كحرنػػة ا   يػػار أك اإلرادة أك 

ما،ػة ال ػي حسم ػا م لإل،دػاف سمظة اتخا  القرار مع تحسػ  عؾاقحػ  هػي ا 
ةا " بعد قحؾل  ل ا رغؼ  ػعؾب  ا كلقػ  عحح ػا  كال ػي قػاؿ لي ػا عػا وػ ،  إِكَّ

                                                           

 .29آيةمؽ سؾرة الك و -1
 .35 36ا س ف ا  الذعحي ص -2
 .154آيةمؽ سؾرة آؿ عسراف  -3
 .4آيةمؽ سؾرة الرـك -4
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ُِ َؽَلَبْعَ َأن بَا ِ َْ َْرِض َوا ْٕ َواِ  َوا ََ ََماَكَة َطَذ اـسَّ ْٕ َؾَفا  َطَرْضـَا ا ِؿْؾـََفا َوَأْشَػْؼَن ِمـَْفا َوََحَ ََيْ

ُه َؿاَن ضَ  كَساُن إِكَّ ًٓ اإْلِ "ُؾوًما َجُفو
(1)

. 

 : ٔظس٠ح ظ١ادج اإلٔعاْ يف ١ِصاْ اإلظالَ
 عمػ  مػا  هحػؾا إليػ  لؼ  ؾرد القا مؾف بحػ  اإل،دػاف لػي الدػيادة دلػيالج 

سػػؾ  الرغحػػة لػػي عػػدـ إلػػارة الذػػػ كالمػػحس حػػؾؿ مزػػسؾف ك، ػػا   لكػػػرة 
 اإلسالـ عؽ الديادة  ا ة.

عػػػض لق ػػػا   ، يجػػػة اسػػػ خداـ بكقػػػد ا ػػػ مف ا مػػػر عمػػػ  الػػػحعض لعػػػالج 
الذرنعة اإلسالمية ل عحير سػيادة ا مػة أك سػيادة الذػعا دكف قرػد القػؾؿ 
ب   يد اإلسالـ الكام   ا مؽ الشغرتيؽ  أك ا ع راؼ بكالة الش ا   الس رتحة 

 عمي .
كإ ا  اف ا مر   لػ لسف الفػارؽ   يعػدك ا  ػظالح كمعمػـؾ عشػد أهػ  

السزػػػسؾف لػػػسف  ػػػاف  ػػػراد  ا  ػػػؾؿ أف "   مذػػػاحة لػػػي ا  ػػػظالح " أمػػػا
ديادة اإل،داف تمػ الدمظة العميا  ات  را ص الديادة ال ربية لال مكػاف ب

 –ل ا لي اإلسالـ الح ة  كأما إ ا  ػاف السػراد هػؾ مػا كضػح   ػاحا الفكػرة 
لػػػال سػػػيادة مظمقػػػة لإل،دػػػاف  مسػػػا يجعػػػ  السدػػػ لة مدػػػ لة  –كسػػػا تقػػػدـ 

 مرظمحات كحدا.
الرػػػػاكا : " إ ا أراد عمساؤ،ػػػػا أف هػػػػ ا يقػػػػؾؿ الػػػػد  ؾر  ػػػػالح  كلػػػػي

 ػػػالة ك  يرػػػظمحؾا عمػػػ  مف ػػػـؾ شد ػػػد لمدػػػيادة   يعػػػرؼ إ طػػػالؽ ك  ا 
عػػؽ الدػػيادة لػػي الفكػػر ال ربػػي لػػال مذػػاحة لػػي  ال فػػرد ... إلػػي مػػا عػػرؼ

اإل ظالح  كنقاؿ سػيادة مقيػدة ب حكػاـ الذػرع أك سػيادة محكؾمػة بزػؾابف 

                                                           

 .72حااب آيةسؾرة ا  -1
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مح ػػدأ  بػػ  بيػػاف الحكػػؼ ليسػػا الذػػرنعة  لػػال تسمػػػ الحػػ  لػػي ا،ذػػا  وػػرع 
 –تق زػػي  وػػرنعة قا سػػة  سػػا أوػػار إلػػ   لػػػ الذػػيي عحػػد الؾهػػاب  ػػالؼ 

كإف  اف لف  الديادة   شال  مع ال قييد  ا مر ال ا يجع  هػ ا  –رحس  م 
 . (1 ا س خداـ مؾضع ،غر " 

  

                                                           

دار  61،غرنة الديادة كألرها عم  ورعية ا ،غسػة الؾضػعية د.  ػالح الرػاكا ص-1
 ھ.1412طيحة لمشذر كال ؾزنع الرناض 
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 ادلثحث اٌساتع
األِح ( هلل ٚا) االااٖ اٌساتع : اٌماصً تٕظس٠ح اشدٚاج١ح اٌع١ادج 

 ِٚٛلفٗ ِٓ ٔظس٠ح ظ١ادج اٌشعة اٌدديمساطٟ
 هػػا أ،رػػار هػػ ا ا تجػػان إلػػ  القػػؾؿ بفكػػرة ازدكاج الدػػيادة لػػي ،غػػاـ 
الحكػػؼ اإلسػػالمي لالدػػيادة ل لػػي مجػػاؿ الشرػػؾص القظعيػػة الؾاضػػحة لػػي 
الك اب كالدػشة  كلجساعػة السدػمسيؽ لػي حالػة عػدـ كشػؾد الػشص أك كشػؾد 

   كن .الشص ال امض ال ا يقح  ال
لػي   ابػ  " الشغرنػات  ٠مٛي اٌدورٛز زلّد ظد١اء اٌدد٠ٓ اٌدس٠ط

ا عم  ازدكاشيػة الدػيادة : " إف ا مػة كالذػرنعة الدياسية اإلسالمية " مؤ دج 
 .(1 ا هسا  اححا الديادة لي الدكلة اإلسالمية " معج 

كإل  مر  ه ا الرأا   ها عحاس محسؾد العقاد لي   اب  " الديسقراطية 
لشػػا أف أقػػرب ا قػػؾاؿ إلػػ  سػػشد  " كالػػ ا  حػػدك(2 ـ " حيػػم يقػػؾؿ لػػي اإلسػػال

الديادة لي اإلسالـ هؾ الرأا القا   ب ، ػا عقػد بػيؽ م كالخمػ  مػؽ ش ػة  
 كعقد بيؽ الراعي كالرعية مؽ ش ة  لال طاعة لسخمؾؽ لي معرػية الخػال 

َُ َوُأْوِِل إَْمرِ "  ُسو قُعوْا اـرَّ
" َأصِقُعوْا الِلَّ َوَأصِ

(3)
. 

" إ ا قػػاؿ العمسػػا  إف ا مػػة هػػي مرػػدر :  ٠ٚمددٛي يف ِٛظددع آخددس
الديادة لال تعارض بػيؽ هػ ا القػؾؿ كبػيؽ القػؾؿ بػ ف القػرآف الكػرنؼ كالدػشة 

                                                           

مك حة دار ال راث  343الشغرنات الدياسية اإلسالمية د.   ضيا  الد ؽ الرنس ص-1
 ـ.1969طحعة عاـ 

الظحعػة الرالرػة الشاوػر  64 61اد صالديسقراطية لي اإلسالـ د. عحاس محسؾد العق -2
 دار السعارؼ بسرر.

 .59آيةالشدا  مؽ سؾرة  -3
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الشحؾنػػة هسػػا مرػػدر ال ذػػرنع  لػػسف ا مػػة هػػي ال ػػي تف ػػؼ الك ػػاب كالدػػشة 
كتعس  ب سا كتشغر لي أحؾال ا ل ػر  لػي مؾاضػع ال ظحيػ  كمؾاضػع الؾ ػ  

 . (1  عد    كتقر اإلماـ عم  ما ي مر ب  مؽ ا حكاـ أك ت بان "كال

ٚلد وأد ح رُٙ يف اٌمٛي تاشدٚاج١ح اٌع١ادج ِعرّدج عٍٝ 
 فىسج اٌرف٠ٛط فاٌع١ادج هلل ٌٚىٕٗ فٛظٙا إىل األِح.

لدػػيادة م ت سرػػ  ليسػػا أ،ػػاؿ مػػؽ أحكػػاـ قاطعػػة كاضػػحة  إ  لسػػا  ا،ػػ  
ةةَه "  الكػرنؼ   لي   اب العحؾدية ل كحدن  سا أكد سححا، ـَ ُؽْم ٓ إِ َذـُِؽُم الِلُّ َربُّ

 َوؿِقٌل 
ٍ
ء  َؽاْطُبُدوُه َوُهَو َطَذ ُؿٍل ََشْ

ٍ
ء "  إَِّٓ ُهَو َخاـُِق ُؿٍل ََشْ

(2)
. 

لسف سمظة ال ذرنع تكؾف ل  تعال   سا كرد لي عد د مؽ آيات  الحيشات 
َُ الِلُّ"  قاؿ تعال  ََ أكَز ْ ََيُْؽم بِ ادُِونَ  َوَمن ملَّ ةِئَك ُهُم اـظَّ ـَ "  َؽُلْو

(3)
. 

أمػػا سػػيادة السدػػمسيؽ لسقيػػدة كمحػػدكدة لػػي إطػػار سػػيادة م الس سرمػػة 
ليسا أ،اؿ مؽ أحكاـ  لم مة معالجػة السدػا   ال ذػرنعية ال ػي لػؼ  ػرد لي ػا 
،ػػص قػػاطع  ك لػػػ عػػؽ طرنػػ  مج  ػػد  ا الػػ  ؽ يدػػ شحظؾف ا حكػػاـ ال ػػي 

 .(4 ة ت ؾال  مع قؾاعد الذرنع
كسػػػا ت سرػػػ  هػػػ ن الدػػػيادة لػػػي حػػػ  السدػػػمسيؽ لػػػي ا  يػػػار حكػػػام ؼ 

 شفيػ  ا  ؾشػا  لػػ  كلػي قيػاـ السدػمسيؽ بكمراقح  ؼ كعال ؼ إ ا تحق  سح
ػػ ا عشػػ  تعػػال  كهػػؾ الحػػاكؼ ا عمػػ  القا ػػ  لػػي   ابػػ  أحكػػاـ م يع حػػركف ،ؾابج

                                                           

 .65ا،غر الديسقراطية لي اإلسالـ ص -1
 .142سؾرة ا ،عاـ آية -2
 .45آيةمؽ سؾرة السا دة  -3
 .31ا س ف ا  الذعحي ص -4
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ِذينَ "  العانػا َـّ ـُوا ِمـُؽْم َوَطِؿُؾوا َوَطَد الِلَُّ ا ََ  آَم َْرِض َؿ ْٕ َقْسَتْخؾَِػـَُّفم ِِف ا ـَ اِْلَاِ   اـصَّ

ِذيَن ِمن َؾْبؾِِفمْ  َـّ " اْسَتْخَؾَف ا
كلكػ  لػرد مػؽ ألػراد ا مػة ،رػيح  مػؽ الخاللػة (1 

العامة  كلكؽ ا لراد يفؾضؾف  اللات ؼ العسؾميػة إلػ  أحػدهؼ لمقيػاـ بس ػاـ 
 .(2 ا ب لػ الحكؼ ل ع ر قيام ؼ شسيعج 
إ  يقػؾؿ " يقػرر القػرآف الكػرنؼ  ١خ زلّٛد شدٍرٛخ٠ٚؤود ذٌه اٌش

أف م هػػؾ الدػػػيد السظمػػ  كحػػػدن كالشػػػاس  م ػػؼ عحيػػػدن  كأف م اسػػػ خمو 
 سػػا أ،ػػ  اسػػ خمو  –السػػراد ا ،حيػػا   –ا مػػؽ الشػػاس  رػػ ؼ برحس ػػ  آحػػادج 

 الذعؾب كالجساعات كك   إلي ا مر  ما ك   إل  الرس  كال داة مؽ رسا ت

" َجَعَؾُؽْم ُخَؾَػاء ِمن َبْعِد َؾْوِ  ُكوٍح  َواذُؿُروْا إِذْ " 
كلقد اتج  القػرآف الكػرنؼ لػي (3 

 ظابػ  العػػاـ بجسيػػع أ،ػؾاع ال ذػػرنع إلػػ  الجساعػة   ف ل ػػا ا ع حػػار ا كؿ 
لي الرعايػة كالسدػحؾكلية  لشاداهػا بؾ ػو اإل،دػا،ية تػارة كبؾ ػو اإليسػاف 

ػؾهك ا يجع  اإلسالطح ا بسطالؽ تارة أ رىتارة  ك ا ا ل مػة ال ػي ـ الحكػؼ حقج

                                                           

 .55آيةمؽ سؾرة الشؾر  -1
د  ميفػػػة ل لػػػي ا رض   ف كنش قػػػد  ريػػػر مػػػؽ الفق ػػػا  القػػػؾؿ بػػػ ف  ػػػ  مدػػػمؼ يعػػػ -2

الخاللة   تكؾف إ  لي ح  ال ا ا  كقد رلض أبؾ بكر الرد   رضي م عش  أيػاـ 
 الل   بذدة أف يقاؿ ل   ميفة م  أما لكرة ا س خالؼ ال ي كردت لي بعض آيات 

ػػا َشَعْمَشػػاَؾ َ ِميَفػػ 26آيػػةمػػؽ القػػرآف  قؾلػػ  تعػػال  لػػي سػػؾرة ص  كدإ ِإ،َّ ةج ِلػػي " َيػػا َداكإ
" السقرػػؾد مش ػػا قيػػاـ اإل،دػػاف ب ظحيػػ  أحكػػاـ مػػؽ  ػػاِس ِبػػاْلَح ِن اْ َْرِض َلػػاْحكإؼ َبػػْيَؽ الشَّ
اس خمف  لي ا رض كهؾ م سححا،  كتعػال  راشػع لػي  لػػ " السؾالقػات لػي أ ػؾؿ 

  كمحػػػػػدأ السذػػػػػركعية د. لػػػػػؤاد الشػػػػػادا  231 232ص 2الذػػػػػرنعة لمذػػػػػاطحي ج
 .32ر ا س ف ا  الذعحي صـ  كا،غ1974طحعة عاـ  57 58ص

 .69آيةمؽ سؾرة ا عراؼ -3
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اسػػ خمف ا لػػي ا رض كاسػػ عسرها لي ػػا كمشح ػػا ك ػػو الدػػيادة عػػؽ هػػ ا 
 .(1 ا " الظرن  عم     لرد مش ا كلؾ  اف حاكسج 

ا عمػػ  مػػا مشحػػ  كهكػػ ا اع سػػد هػػؤ   عمػػ  القػػؾؿ بدػػيادة ا مػػة بشػػا ج 
اإلسػػالـ ل مػػة مػػؽ حقػػؾؽ مرػػ  حق ػػا لػػي ا  يػػار القػػادة كالرؤسػػا  كعػػال ؼ 

رقابة عمي ؼ كحق ا لي كشؾب اس ذارت ا ليسا   عم  با مؾر العامة لػي كال
 مؽ أ ؾؿ ال ذػرنع  كغيػر الدكلة  كاع حار إشساع ا ليسا   ،ص لي  أ الج 
  لػ مؽ حقؾؽ سياسية  ؾل ا اإلسالـ ل مة.

كقد أ،كػر عمسػا  الفقػ  مػا  هػا إليػ  أ،رػار هػ ا ا تجػان مػؽ تفػؾنض 
ا   مكػػػؽ ل مػػػة ا ال فػػػؾنض لػػػؾ  ػػػاف  ػػػحيحج الدػػػيادة إلػػػ  ا مػػػة  ف هػػػ 

بسق زػػ  ال فػػؾنض الرػػادر مش ػػا أف تعػػدؿ لػػي ا حكػػاـ الػػؾاردة لػػي الك ػػاب 
كالدػػػػشة  إ  السعمػػػػـؾ أف السفػػػػؾض إليػػػػ  يسمػػػػػ مػػػػا يسمكػػػػ  السفػػػػؾض مػػػػؽ 

ُه َْلَاؽُِظونَ " ال ررلات  كحاوا ل أف يقرد  لػ ـَ ا  ـَا اـٍذْؿَر َوإِكَّ ـْ "إِكَّا َكْحُن َكزَّ
(2)

. 

يقؾؿ الد  ؾر عحد الحكيؼ العيمي " القؾؿ ب ف م قد لؾض الديادة إل  
أف  ا مػػة لػػي حػػدكد الك ػػاب كالدػػشة مػػردكد بسشسػػاع لق ػػا  القػػا،ؾف عمػػ 

الديادة هي الدمظة السظمقة ال ي   تحد ك  تقيد  لال تؾشػد سػيادة مقيػدة  
يادة زا فػة  لا مػة لسما سيادة  اممة كإما   سيادة  لالديادة السقيدة هي سػ

لػػي الشغػػاـ اإلسػػالمي   تدػػ ظيع م سػػا اش سعػػ  إرادت ػػا بكػػ  مػػا لي ػػا مػػؽ 

                                                           

ب رػػرؼ الشاوػػر دار  453 454مػػؽ تؾشي ػػات اإلسػػالـ الذػػيي محسػػؾد وػػم ؾت ص-1
 ھ.1424الذركؽ طحعة عاـ 

 .9سؾرة الحجر آية -2
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 اا شا  لي الك ػاب كالدػشة  أك تحػـر عقػدج حاكسيؽ كمحكؾميؽ أف تخالو ،رج 
 .(1 مخالفة ل سا "    زسؽ وركطجا

ِٛلف االااٖ اٌماصدً تٕظس٠دح اشدٚاج١دح اٌعد١ادج ِدٓ ٔظس٠دح 
 ظ١ادج اٌشعة اٌدديمساطٟ

إ ا ،غر،ا إل  مؾ   ،غرنة ازدكاشية الديادة لي ،غاـ الحكؼ اإلسالمي 
مػػػؽ حيػػػم قحؾل ػػػا أك رلزػػػ ا لشغرنػػػة سػػػيادة الذػػػعا يسكششػػػا أف ،قػػػرر أف 
مؾقف ا هؾ القحؾؿ ل ػ ن الشغرنػة لػيس برػؾرت  ال ربيػة السظمقػة كلكػؽ مػع 

صاحة إٌظس٠اخ اٌع١اظد١ح  تقييد ه ن الديادة بالذرنعة اإلل يػة يقػؾؿ
" لػػي اإلسػػالـ ليدػػ  سػػمظة ا مػػة مظمقػػة هكػػ ا  كإ،سػػا هػػي :  ظددال١ِحاإل

مقيدة بالذرنعة  بد ؽ م  الد ؽ ال ا اع شق  كال ـا ب     لرد مش ا  ل ي 
  تد ظيع أف ت ررؼ إ  لي حػدكد هػ ا القػا،ؾف  كهػ ا القػا،ؾف هػؾ الػ ا 

ميػػة أحػػد يح ؾنػػ  الك ػػاب كالدػػشة  كإ ا  ػػاف قػػد اع ػػرؼ بػػ ف إرادة ا مػػة الك
مرادر القػا،ؾف  لػالسف ـؾ أف هػ ن اإلرادة تع سػد عمػ  مػا شػا  مػع الك ػاب 

ػػ هػػ ا الحػػ  ،فدػػ  بسق زػػ  أمػػر  ا لػػي  ػػؾرة مػػا  كقػػد حؾلػػ كالدػػشة أيزج
 . (2 "مش سا

٠مٛي صداحة جدالء اٌظٍّدح يف اٌرحدر٠س ِدٓ ظد١ادج اٌشدعة 
ي لشغرنػػة الدػػيادة السادكشػػة مػػا هػػي إ  محاكلػػة لظػػمػػا ،رػػ  : "  ٚاألِددح

 فحة الخالؼ حؾؿ  احا الديادة  كدكرها قا ر عم  رأب الردع  لسف 
تكػؽ مجػرد  ػيحة    ػػراد مش ػا سػؾ  ال  كيػػد عمػ  أف الدػيادة السظمقػػة ل 

                                                           

الحرنات العامة لي الفكر كالشغاـ الدياسػي لػي اإلسػالـ دراسػة مقار،ػة عحػد الحكػيؼ  -1
 ـ دار الفكر العربي.1983 ھ1443سشة طحعة  215حدؽ العيمي ص
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كحدن    شازع  لي ا مشػازع لػرؼ الحػ   كإ  لػال اع حػار ل ػا  ا ػة إ ا  ػاف 
ا مػؽ ؼ شػا ج السراد مش ا ال ساس الذرعية ل ذرنعات الحذر القا رة  بسعظا  

الدػػيادة  كازدكاشيػػ  ؼ مػػع الذػػرع الحشيػػو لػػي اق دػػاـ الدػػمظة العميػػا عمػػ  
 . (1 الحذر " 

  

                                                           

 .41شال  الغمسة لي ال ح  ر مؽ سيادة الذعا كا مة ص -1
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 اِطادلثحث اخل
 ٔظس٠اخ اٌع١ادج يف ١ِصاْ اإلظالَ

 عراض مخ مػػو ا تجاهػػات ال ػػي أ ػػدها الفق ػػا  كعرضػػشا ل ػػا سػػكمػػؽ ا
 ،دػػ ظيع أف ،ؤ ػػػد أف  ػػػ  اآلرا  ال ػػػي قيمػػػ  لػػػي بيػػػاف مرػػػدر الدػػػمظة أك

عػػدا الشغرنػػة القا مػػة بالدػػيادة السظمقػػة  –الدػػيادة لػػي الذػػرنعة اإلسػػالمية 
لػػؼ تخ مػػو لػػي شؾهرهػػا لػػي  ريػػر أك قميػػ  كإف تحا شػػ  مغاهرهػػا   –ل مػػة 

لالك  م ف  عم  ضركرة ال قيػد ب حكػاـ الذػرنعة اإلسػالمية  كعػدـ الخػركج 
عمي ػػػا  كالكػػػ  مجسػػػػع عمػػػ  أف الخميفػػػة أك الحػػػػاكؼ يدػػػ سد سػػػمظ   مػػػػؽ 

  ل ؼ    ل تعال .السدمسيؽ باع حارن مسرالج 
كنرشع سػر ا ػ الؼ الفق ػا  لػي اسػشاد الدػيادة إلػ  م تعػال  أك إلػ  

ا إلػػ  لكػػرة ال ػػااـ السدػػمسيؽ ب شفيػػ  ا مػػة السقيػػدة بالذػػرنعة أك إلي سػػا معجػػ
أحكاـ الذرنعة اإلسالمية  لحػالشغر إلػ  أف م تعػال  هػؾ مرػدرها كمشال ػا 

أف الدػػػيادة لػػػ  كحػػػدن  كباع حػػار أف ا مػػػة تقػػػـؾ ب شفيػػػ  هػػػ ن رأ  الػػحعض 
ا حكػػاـ قيػػ  إف ا مػػة هػػي  ػػاححة الدػػيادة لػػي حػػدكد أحكػػاـ م  كعمػػ  

ا ع رت لكرة الديادة السادكشة  كباع حار أف اإل،دػاف أساس ا ع حارنؽ معج 
   الديادة لإل،داف.يهؾ كحدن  احا اإلرادة لي ا  يار اإلسالـ اب دا  ق

 حغشا لي ه ا الردد أف أ حاب ه ن ا تجاهات   يقردكف مؽ  كقد
آرا  ؼ ه ن أف محػدأ الدػيادة لػي سػياق  اإلسػالمي يحسػ  ،فػس مدلؾلػ  لػي 
الدػػياؽ ا كركبػػي  بػػ  مػػؽ  هػػا مػػش ؼ إلػػ  هػػ ا الػػرأا لػػي  هشػػ  ضػػؾابظ  
الذػػرعية  كهػػ ن الزػػؾابف  سػػا   ر،ػػا  هػػي ال قيػػد بحاكسيػػة الذػػرع  كال ػػااـ 

تعحيػػػر الدػػػيادة  غؽ بزػػػؾابف ا ش  ػػػاد السقػػررة لػػػي الذػػػرنعة تفػػر السج  ػػد 
عػؽ  ا ميجػ االسع ؾد مؽ مزسؾ،   كتشحؾ ب  مشح  آ ر يخ مػو ليػ  ا  اللجػ

الدػػيادة العميػػا السظمقػػة  سػػا عرل ػػا الفكػػر ال ربػػي تمػػػ ال ػػي تحػػدد ،فدػػ ا 



 

  العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء 

157 

بشفد ا  ك  تم ػـا بقػا،ؾف  ف إرادت ػا هػي القػا،ؾف  ك  تعػرؼ ليسػا تشغسػ  
مػػػؽ عالقػػػات سػػػمظة أ ػػػر  تدػػػاكن ا أك تدػػػامي ا  كعمػػػ  هػػػ ا لػػػسف تعحيػػػر 

 يخرج عؽ مح  الشااع. –ب  ن القيؾد  –الديادة 
أك ل مػػة أك لإل،دػػاف هػػ ا ليسػػا يخػػص الشغرنػػات القا مػػة بالدػػيادة ل 

 بقيد الذرنعة.
ا تجػػان القا ػػ  بػػ ف الدػػيادة مظمقػػة ل مػػة غيػػر مقيػػدة بالذػػرنعة أمػػا 

جاهػػات الحد رػػة لػػي أ،غسػػة الحكػػؼ الديسقراطيػػة لػػسف الخػػالؼ ا مػػع ا تتسذػػيج 
ؼ شػػؾهرا لػػي  ػػما الػػرأا كالسػػ ها بيش ػػا كبػػيؽ تمػػػ الشغرنػػات ا كؿ  ػػال

سػػػا تػػػر  هػػػ ن الشغرنػػػات أف ا مػػػة لػػػي ،غػػػاـ الحكػػػؼ اإلسػػػالمي مقيػػػدة حيشل
بالذرنعة  ،جد ه ن الشغرنة ا  يرة تر  أف ا مة لي ،غاـ الحكؼ اإلسالمي 

ادة  كأ،ػ    يجػؾز لػرض الذػرنعة عمػ  أمػة رلزػ  ا  لالذػرنعة مظمقة اإلر 
هشا ليد  حاكسة إ  بشػا  عمػ  إرادة ا مػة  لالسرشعيػة ال ذػرنعية لػي هػ ا 
السػػ ها تابعػػػة إلرادة ا مػػة   سػػػا هػػػؾ وػػ ف شسيػػػع السرشعيػػات لػػػي الفكػػػر 
الدياسي السحشي عم  ،غرنة الذعا الديسقراطي  كقد رأ شا  يو كقفػ  هػ ن 

نة مؾ   القحؾؿ ال اـ لشغرنة سػيادة الذػعا الػديسقراطي  سػا هػؾ لػي الشغر 
الشغاـ ال ربي  كقد حاكؿ هؤ   ال فكير لي الدياسية الذرعية تح  سػقو 

أ ػحح  " أظدٍّح اٌدديمساط١دح " مػؽ برلساف الديسقراطية   العكس لحػد ج 
الديسقراطيػػة لػػي  كتظؾنع ػػا ل ػػ ن الػػشغؼ " ح اٌشددس٠عحطدددِمس"  العكػػس

 كػػػاـ كال حػػػاكؼ  لقػػػد أ زػػػعؾا الذػػػرنعة بكامم ػػػا لسحػػػادئ الديسقراطيػػػة ا ح
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تدػػؾدها بشغس ػػا كتعظم ػػا أك تعسم ػػا بآليات ػػا ل كػػؾف لمسحػػادئ الديسقراطيػػة 
 .(1 سشة عم  حداب الذرنعة بحدا رأ  ؼالديادة كال ي

لػي  –لػة قسشػا كقد اع سد هؤ   عم  إلحػات  ػحة قػؾل ؼ عمػ  عػدة أد
كبيػاف بظال، ػا كمخالف  ػا لسحػادئ كالػرد عمي ػا يػدها فشب  –السححم الداب  

 الشغاـ الدياسي اإلسالمي.
ب ػػا لالشغػػاـ الدياسػػي اإلسػػالمي ،غػػاـ لرنػػد  لػػ  أ ػػال   ال ػػي يدػػ ق  

عؽ    الشغؼ الدياسية ال ي ع رت  كهؾ إف تذاب  مؽ كش   اتامج  اس قال ج 
ة عمػػ  أسدػػ  ا  لػػ   اتي ػػ  القا سػػأك آ ػػر مػػع بعزػػ ا  إ  أ،ػػ  يغػػ  م فػػردج 

ا ع قادية  كمؽ هشا لسف الخظ  ليس لي الشغػاـ الدياسػي اإلسػالمي  اتػ   
ب  لي محاكلة ه ن الشغرنة " تظحي  ،غرنة سياسية غربيػة ،ذػ ت لغػركؼ 

 كمالبدات  ا ة عم  كاقع ه ا الشغاـ الحعيد    الحعد عش ا.
 حارهػا ا ح كػاـ إلػ  السرشعيػة ال ربيػة  كاع اقاطعجػ اك،حؽ " ،رلض رلزج 

ا لم جربػػة ال ربيػػة  السعيػار الػػ ا يقػاس بػػ  الرػػؾاب كالخظػ   لػػيس ا  رػامج 
ا لمخرؾ ية الحزارنة  حيم     سشػ  السػر  ا لم ات  كال ساسج كلكؽ اح رامج 

أف يقاس مقدار  ؾاب أم   بسد  ال حاق ا بػالشسؾ ج ال ربػي  كهػؾ مؾ ػ  
لسذػػ ر ة  ك ػػ لػ يخ مػػو بالزػػركرة عػػؽ ت كيػػد ا ح ػػراـ لمقػػيؼ اإل،دػػا،ية ا

السرػػ  العميػػا ال ػػي هػػي ، ػػاج الخحػػرة الحذػػرنة  كنم قػػي عمي ػػا الشػػاس  الػػة 
ػ ا ا لػي ا دب  كوػركطج باع حارهؼ ،غػرا  لػي الخمػ   كلػيس بحدػحا، ا دركسج

 . (2 لم سدف تفرض مؽ قؾا عم  ضعيو أك مؽ قاهر عم  مق ؾر " 
                                                           

مقػػاؿ مػػؽ سػػيادة ا مػػة إلػػ  هيسشػػة الذػػرنعة عحػػد المظيػػو بػػؽ عحػػد م ال  ػػؾنجرا  -1
 .http://www.saaid.netالسؾقع ا لك رك،ي  يد الفؾا د 

  .141ا،غر اإلسالـ كالديسقراطية ل سي هؾندا ص -2

http://www.saaid.net/
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ـ ح ػ  كإف لال يد قيؼ إ ف تظحي  ،غرنة سيادة ا مة عم  أمػة اإلسػال
 مح  لػ مؽ مشغؾر العق  القا ر إلطالق  عم  أ ػر  تخ مػو لػي بشي  ػا 

 ك فة أبشا  ا عؽ  ير أمة أ رش  لمشاس.
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 اخلامتح
َُ َرٍ  َأْوِزْطـِي َأْن َأْشُؽَر كِْعَؿَتَك "  الحسد ل ال ا بشعس   ت ؼ الرالحات َؾا

تِي َأْكَعْؿَت َطَظَّ َوَطَذ َواـَِديَّ َوأَ  َـّ " ْن َأْطَؿَل َصةاِْلًا َتْرَضةاهُ ا
  كالرػالة كالدػالـ (1 

لقػد تؾ ػم  مػؽ  ػالؿ هػ ا الححػم إلػ    عم  سيد ا كلػيؽ كاآل ػرنؽ كبعػد
 الش ا   ال الية :

تقـؾ الديسقراطية عمػ  محػادئ عػدة أهػؼ هػ ن السحػادئ محػدأ سػيادة  -1
كأساسػ ا  الذعا كالحكؼ ل كررنة  كنعد ه ا السحدأ ر ػؽ الديسقراطيػة الػر يؽ

الس يؽ ل ؾ مؽ الرؾاب  ال ي   يسكؽ ت يرها أك تجاكزها  كال ي مؽ دك،    
 ديسقراطية. –لي عرؼ السؤسديؽ ل ا  –تدس  الديسقراطية 

عرضشا لي ه ن الدراسة ،غرنة الديادة عم  الرعيد العمسا،ي كقػد  -2
تحػػيؽ لشػػا مػػؽ  ػػالؿ هػػ ا العػػرض حقيقػػة هػػ ن الشغرنػػات ك يػػو أ، ػػا تعشػػي 

 قرار بالح  لي الدمظاف السظم  كال ذرنع السظمػ  كاإلرادة العميػا لسسرمػي ا
الذعا أك ا مة كما يق زػي   لػػ مػؽ لرػ  الػد ؽ عػؽ الدكلػة ك مػع ربقػة 

 اإلسالـ ب  كسا ر ا دياف لي مجا ت الحياة العامة.
اتزح لشا مؽ  الؿ ه ن الدراسة أف هشاؾ لاللة مؾا   لػي الفكػر  -3

 ن ،غرنة سيادة الذعا الديسقراطي :اإلسالمي تجا
مؾ ػػػ  الػػػرلض ال ػػػاـ لشغرنػػػة   سػػػيادة الذػػػعا الػػػديسقراطي ( كهػػػؾ -أ

مؾ ػػ  القػػا ميؽ   بالحاكسيػػة كسػػيادة الذػػرنعة ( حيػػم قػػرركا أف الدػػيادة 
بسعشػ  اإلرادة السظمقػة ال ػػي   تعمؾهػا إرادة إ،سػػا هػي لػػي اإلسػالـ ل كحػػدن 

ؾل  الشغاـ الدياسي اإلسالمي ل مػة   كمؽ لؼ ورنع    كأف الدكر ال ا  

                                                           

  .15ؼ مؽ آيةسؾرة ا حقا -1
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يسكؽ الشغر إلي  باع حارن سيادة بػالسف ـؾ ال ربػي طالسػا أف ا مػة محكؾمػة 
بذػػػرنعة إل يػػػة   يجػػػؾز ل ػػػا الحيػػػد عش ػػػا  كمػػػؽ هشػػػا قػػػالؾا " الدػػػيادة ل 

 كالدمظاف ل مة ".
إ ا  ا،  الحاكسية اإلل ية يقرػد ب ػا هيسشػة ال ذػرنع اإلل ػي  ل ا أقؾؿ

 لحكؼ بسق زان ل  ا مسػا    ػالؼ عميػ  كلكػؽ اتخػا  تمػػ الشغرنػة مػد الج كا
إل فا   ح ة مقدسة عمػ  وػخص الحػاكؼ أك السج  ػد بػدعؾ  أ،ػ  الحػاكؼ 
بسػػا أ،ػػاؿ م ل ػػ ا هػػؾ بدايػػة تؾعيػػو الػػد ؽ لخدمػػة أغػػراض سياسػػية كهػػ ا 

 غير مقحؾؿ.
هػػؾ مؾ ػػ  القحػػؾؿ ال ػػاـ لشغرنػػة   سػػيادة الذػػعا الػػديسقراطي ( ك -ب

مؾ   القا ميؽ   بشغرنة الديادة السظمقة ل مة غير مقيػدة بػ ا قيػد ( كأف 
ا عمػػ  هػػ ن الدػػيادة   ف الذػػرنعة الذػػرنعة اإلسػػالمية ،فدػػ ا   تسرػػ  قيػػدج 

تد   حيا اإللااـ بػاإلرادة الذػعحية كلػ  آليػات الديسقراطيػة  لالذػرنعة عشػد 
 هؤ   ليد  حاكسة إ  بشا  عم  إرادة ا مة.

كضعشا ل  ن الشغرنػة عمػ  ميػااف اإلسػالـ تحػيؽ لشػا عػدـ  ػح  ا  كعشد
ب ا مػػػا هػػػي إ  مػػػااعؼ كاهيػػػة باطمػػػة قػػػد قسشػػػا كأف مػػػا اسػػػ شد عميػػػ  أ ػػػحا

 ب فشيدها كالرد عمي ا.
مؾ ػػ  القحػػؾؿ لشغرنػػة   سػػيادة الذػػعا الػػديسقراطي ( كلكػػؽ لػػيس -ج

  ا هػػؾهػػبرػػؾرت ا ال ربيػػة السظمقػػة كلكػػؽ مػػع ال قييػػد بالذػػرنعة اإلل يػػة ك 
مؾ ػ  القػا ميؽ بدػػيادة ا مػة السقيػدة بقيػػؾد الذػرنعة  كالقػا ميؽ بازدكاشيػػة 
الديادة   ل كا مػة (  كالقػا ميؽ بدػيادة اإل،دػاف  لالذػرنعة عشػد أ ػحاب 

  كسػػيادة ا مػػة   تعػػد كأف تكػػؾف كأ يػػرجا هػػ ن الشغرنػػات هػػي الحاكسػػة أك ج 
 سيادة تشفي  ل  ن الذرنعة.
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ب ه ا ا تجان يقفؾف عم  أرض كاحدة مؽ السحادئ كقد تحيؽ أف أ حا
كا سػػس كلكػػػش ؼ ا  مفػػػؾا لقػػف لػػػي  ػػػيد ال عحيػػػر عػػؽ هػػػ ن السحػػػادئ لػػػي 
تظحيقات ا السخ مفة لشغرنة الديادة عمػ  ،غػاـ الحكػؼ اإلسػالمي لمػيس لسػة 

  الؼ حقيقي بيش ؼ كإ،سا هؾ مجرد  الؼ لفغي.
ف مػػا يخػػالو إلقػػؾؿ يسكشػػا ا ةكبعػػد هػػ ا العػػرض ل ػػ ن السؾا ػػ  الراللػػ

كبرؾرة قاطعة كأما ما   ف  مع أحكامػ   ، ا يجا اأحكاـ اإلسالـ  رلض رلزج 
أك لػػؼ يخالف ػػا ل ػػؾ  رحػػا بػػ  بعػػد أف يظحعػػ  بظػػابع اإلسػػالـ كندػػحد عمػػ  

 ركح  كسس   السسياة.
اتزػػػح مػػػؽ  ػػػالؿ هػػػ ن الدراسػػػة أف ،غػػػاـ الحكػػػؼ اإلسػػػالمي هػػػؾ  -4

ـ الػػ ا غا  ػػ  حفػػ  الػػد ؽ كحراسػػ   الشسػػؾ ج ا مرػػ  لشغػػاـ الحكػػؼ  الشغػػا
كسياسػػػة أمػػػؾر ا مػػػة بحدػػػا وػػػرنعة م كرسػػػؾل   ك لػػػػ ليرػػػ  ب بشػػػا  

ا كنقػـؾ ليسػا ا إل   ير الد،يا كاآل رة معج العركبة كاإلسالـ  ب  بالشاس شسيعج 
يقػػـؾ عميػػ  عمػػ  الذػػؾر  كالعدالػػة  كضػػساف الحرنػػة كالحقػػؾؽ لكػػ  أبشا ػػ   

الـ  كنحػػرس السج سػػع كا مػػة مػػؽ الغمػػؼ كل يػػرهؼ مسػػؽ يقيسػػؾف بػػدار اإلسػػ
ػػ ا كمحكػػؾميؽ مػػا   سشؾ،ػػ  مػػؽ حقػػؾؽ كالح ػػي  كن حقػػ  ليػػ  لمجسيػػع حكامج

ع اإل،دا،ية م سا بم   مؽ رود الؾعي الدياسي  يكحرنات  كلؼ كلؽ تد ظ
ػػ   حقػػ  ليػػ  العػػدؿ  سياسػػيجا اكم سػػا شربػػ  مػػؽ ،غػػؼ الحكػػؼ أف تقػػدـ ،غامج

 الدياسي كا ش ساعي بيؽ الشاس.
أف اإلسػػالـ د ػػؽ  امػػ  وػػام  ،غػػؼ م بػػ  لمشػػاس حيػػات ؼ الػػد،يا  -5

لراد  كشساعات باع حػارن آ ػر الرسػا ت الدػساكنة إلػ  ا رض  لمػؼ يك ػو 
اإلسػالـ ب شغػيؼ حيػاة الفػرد مػؽ شؾا،ح ػا السخ مفػة  كإ،سػا عػال  أمػر الدكلػػة 

عالقػة اإلسالمية كبيؽ دعا ؼ الحكؼ لي ا كأهػؼ السحػادئ العامػة ال ػي تحكػؼ ال
 بيؽ الحاكؼ كالسحكؾميؽ لي عم ا.
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 شح ػػي عمػػ  الحاحػػم السدػػمؼ برػػفة عامػػة أف يحػػ ر مػػؽ اسػػ عساؿ  -6
 تحد ػد معػا،ي هػ ن السرػظمحات السرظمحات ال ربية بال تدبر ب  عمي  أك ج 

ا مػا طػرأ عمي ػا عحػر القػركف مػؽ ت يػر لي ل ات ا ا  مية  كأف يالحػ  لا،يجػ
لدػػحي  عشػػد ال ظحيقػػات  أا عشػػد إطػػالؽ لػػي مػػدلؾ ت ا  كإ  ضػػ  سػػؾا  ا

 بعز ا عم  ،غاـ الحكؼ اإلسالمي.
كلي الخ اـ  ل  ا عسمي كهؾ ش د السقػ     ،ػدعي ليػ  الكسػاؿ  كلكػؽ 
ع ر،ا أ،ا ب لشا لي  قرار  ش ػد،ا  لػسف أ ػحشا لح ؾليػ  م تعػال  كلزػم   

 ا،ي : كإف أ ظ ،ا لسؽ ،فدي كالذيظاف  ك  ،اند عم  ما قاؿ عساد ا  ػف
رأ   أ،    يك ا إ،داف   ابا لي  ؾم  إ  قاؿ لي غدن : لؾ غير ه ا لكاف 
أحدؽ  كلؾ زنػد  ػ ا لكػاف يد حدػؽ  كلػؾ قػدـ هػ ا لكػاف ألزػ   كلػؾ تػرؾ 
هػػ ا لكػػاف أشسػػ   كهػػ ا مػػؽ أعغػػؼ العحػػر  كهػػؾ دليػػ  عمػػ  اسػػ يال  الػػشقص 

 عم  شسمة الحذر.
ا  ك  يجع    كلؾش    الرج اأس ؿ م تعال  أف يجع  عسمي  م   الحج 

ا  إ،ػػ  كلػػي  لػػػ كمػػؾ ن  ك ػػم  م كسػػمؼ عمػػ  سػػيد،ا    حػػد ليػػ  وػػيحج 
 . ريرجا اكعم  آل  ك حح  كسمؼ تدميسج 
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ـ الشاوػػر دار 1981ھ  1441أ ػػؾؿ الػػد ؽ لمح ػػدادا طحعػػة عػػاـ  -8
 الك ا العمسية.

 أ ؾؿ الفق  اإلسالمي الذيي   أبؾ زهرة بدكف تارني. -9
ألالطػػػؾف د. عحػػػد الػػػرحسؽ بػػػدكا الشاوػػػر مك حػػػة الش زػػػة السرػػػرنة  -14

 ـ.1942القاهرة سشة 
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ال عحيػر  ا مة هي ا    مقاربة ت  يمية لقزػايا الديسقراطيػة حرنػة  -11
ـ الشاوػػػر الذػػػحكة 2412الفػػػؽ د. أحسػػػد الرندػػػؾ،ي الظحعػػػة ا كلػػػ  

 العربية ل بحاث.
ا ،غسة الدياسية د. الح شػؾاد الكػاعؼ  د.عمػي غالػا العػا،ي كزارة  -12

 ـ.1994 1991ال عميؼ كالححم العمسي شامعة ب داد طحعة عاـ 
سػي الحيعة عشد مفكرا أه  الدشة كالعقد ا ش سػاعي لػي الفكػر الديا -13

الحد م دراسػة مقار،ػة لػي الدياسػية د. أحسػد لػؤاد عحػد الجػؾاد عحػد 
 الحسيد دار قحا  لمظحاعة كالشذر.

تظػػػؾر الفكػػػر الدياسػػػي شػػػؾرج سػػػحا ؽ الك ػػػاب الرالػػػم ترشسػػػة راوػػػد  -14
 الحراكا الشاور دار السعارؼ.

تفدير القرآف الحكيؼ السذ ؾر ب فدير السشار ت ليو اإلماـ   رويد  -15
 ك ا العمسية بيركت.دار ال 5شرضا 

الحياف لػي ت كنػ  القػرآف لمظحػرا ج الخػامس تحقيػ  أحسػد    شامع -16
 ـ مؤسدة الرسالة.2444ھ 1424واكر الظحعة ا كل  

 حكاـ القرآف  بي عحد م   بؽ أحسد ا ،رارا الخارشػي  الجامع -17
 ھ الجا  الدادس.671وسس الد ؽ القرطحي الس ؾل 

مػؽ سػيادة الذػعا كا مػة ،غرنػة الدػيادة  الغمسػة لػي ال حػ  ر شال  -18
لػػػي ميػػػااف اإلسػػػالـ  أحسػػػد الذػػػرن  مشحػػػر ال ؾحيػػػد كالج ػػػاد سػػػشة 

 ھ.1415
العامة لي الفكر كالشغاـ الدياسي لي اإلسالـ دراسة مقار،ة  الحرنات -19

ـ دار الفكػػر 1983ھ 1443عحػػد الحكػػيؼ حدػػؽ العيمػػي طحعػػة سػػشة 
 العربي.
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  بخيػػ  السظيعػػي الشاوػػر اإلسػػالـ كأ ػػؾؿ الحكػػؼ لمذػػيي  حقيقػػة -24
 مك حة الشرر الحد رة.

 الديسقراطية   واكر الذرن  الشاور مشحر ال ؾحيد كالج اد. حقيقة -21
اإلسالـ لي الديسقراطية كال عددية الحابيػة عحػد السػشعؼ مرػظف   حكؼ -22

 عحد القادر.
اإلسػػػالمية أبػػػؾ ا عمػػػ  السػػػؾدكدا تعرنػػػا أحسػػػد إدرنػػػس  الحكؾمػػػة -23

 ـ.1984القاهرة السخ ار اإلسالمي 
 .بدكف تارني اإلسالمية آية م الخسيشي الحكؾمة -24
الشاوػػر دار السعرلػػة بيػػركت  السعػػارؼ لمحدػػ ا،ي السجمػػد الرػػامؽ دا ػػرة -25

 .لحشاف
اإلسالمية بيؽ العمسا،ية كالدمظة الد شية د.   عسارة الشاوػر  الدكلة -26

 دار الذركؽ.
ة د. ل حػػي عحػػد كالدػػيادة لػػي الفقػػ  اإلسػػالمي دراسػػة مقار،ػػ الدكلػػة -27

 ـ الشاور مك حة كهحة.1984الكرنؼ الظحعة الرا،ية سشة 
ا ا سػػ ا   الػػد    الػػد الشاوػػر دار الك ػػاب العربػػي أبػػدج  الديسقراطيػػة -28

 ـ.1974ھ 1394بيركت لحشاف الظحعة الرابعة 
لػػػي اإلسػػػالـ د. عحػػػاس محسػػػؾد العقػػػاد الظحعػػػة الرالرػػػة  الديسقراطيػػػة -29

 الشاور دار السعارؼ بسرر.
لػػي الفمدػػفة الدياسػػية كا كربيػػة  مشػػ ر الذػػاكا وػػر ة  لديسقراطيػػةا -34

 ـ.2444السظحؾعات لم ؾزنع كالشذر بيركت سشة 
مفاهيؼ كتجارب حدػؽ لظيػو كآ ػركف   السر ػا العراقػي  الديسقراطية -31

 ـ.2414لمححؾث كالدراسات الظحعة ا كل  
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كاإلسػػػػالـ طحعػػػػة الػػػػد  ؾر عرسػػػػاف  ميػػػػ  طحعػػػػة عػػػػاـ  الديسقراطيػػػػة -32
 ـ.1958

كمؾ ػػ  اإلسػػالـ مش ػػا رسػػالة ماشدػػ ير إعػػداد   ،ػػؾر  الديسقراطيػػة -33
مرظف  الرهؾاف إوراؼ عحػد الػرحسؽ حدػؽ حشحكػة السيػدا،ي شامعػة 

 ـ.1983ھ 1443أـ القر  سشة
كالدياسة تسييا   لر  د. سعد الد ؽ العرسا،ي الشاور السر ا  الد ؽ -34

 الرقالي العربي.
ؼ باب   ر الف ؽ كد ل  ا تحقي  أبي داككد   اب الف ؽ كالسالح سشؽ -35

 .الجا  الرابع الشاور دار الفكر   محي الد ؽ عحد الحسيد
ا مػػة قحػػ  تظحيػػ  الذػػرنعة ،حػػؾ لزػػا  أمرػػ  ل جدػػيد محػػادئ  سػػيادة -36

 اإلسالـ عحد م السالكي الذحكة العربية ل بحاث كالشذر.
كن  بػػيؽ مف ؾم ػػا ال قميػدا كالسعا ػػر " دراسػػة لػي مػػد  تػػد الدػيادة -37

الدػػيادة لػػي العرػػر الحاضػػر " الػػد  ؾر طػػالؿ ياسػػيؽ العيدػػي مجمػػة 
  العػػػػدد 26شامعػػػػة دمذػػػػ  لمعمػػػػـؾ ا ق رػػػػادية كالقا،ؾ،يػػػػة السجمػػػػد

2414. 
ا  ؾؿ الخسدة لمقاضي عحد الجحار تحقي  عحد الكرنؼ عرساف  ورح -38

 ـ مك حة كهحة.1988ق 1448الظحعة الرا،ية 
ي العػػػا الحشفػػػي ا  رعػػػي العقيػػػدة الظحاكنػػػة لمعالمػػػة ابػػػؽ أبػػػ وػػػرح -39

 . 2شھ 792الرالحي الدمذقي الس ؾل  
لي معر ة الحشا   الد  ؾر أحسد الرندؾ،ي مشذػؾرات السع ػد  الذؾر   -44

 ـ.2447ق 1428العالسي لمفكر اإلسالمي طحعة عاـ 
مدمؼ  بي الحدؽ مدمؼ بؽ الحجاج الشيدابؾرا الجا  الرابع   حيح -41

 دار إحيا  ال راث العربي بيركت.تحقي    لؤاد عحد الحاقي الشاور 
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ا ش سػػػاعي شػػػاف شػػػاؾ ركسػػؾ ترشسػػػة عػػػادؿ زعي ػػػر مؤسدػػػة  العقػػد -42
 ا بحاث العربية.

القد ر الجامع بيؽ لشي الركاية كالدراية مؽ عمؼ ال فدػير لسحسػد  ل ح -43
 الشاور محفؾآ العم  بيركت. 2شبؽ عمي بؽ   االذؾ ا،ي 

 –ات مػػع القػػا ميؽ ب ػػا كقفػػ –حكس ػػا  –الديسقراطيػػة مف ؾم ػػا  ل شػػة -44
السرالح الس ؾهسة لي ػا تػ ليو أحسػد كلػد الكػؾرا العمػؾا الذػشقيظي 

 ـ .2447الجح ة اإلعالمية لشررة الدكلة اإلسالمية 
الدس ؾرا كا ،غسة الدياسية  د. عحػد الحسيػد م ػؾلي طحعػة  القا،ؾف  -45

 ـ.1974عاـ 
 الدسػػػ ؾرا كالػػػشغؼ الدياسػػػية  إسػػػساعي  غػػػااؿ  السؤسدػػػة القػػػا،ؾف  -46

 الجامعية لمدراسات كالشذر بيركت.
الحزػػارة كؿ د ؾرا،ػػ  الجػػا  ا كؿ السجمػػد الرػػا،ي ترشسػػة    قرػػة -47

 بدراف.
الذؾر    الديسقراطية د. عد،اف عمي رضا الشحؾا الشاور دار  ك اب -48

 ـ.1985ھ 1445الرحؾة القاهرة 
هػػي الديسقراطيػػة حكػػؼ ا كررنػػة أـ ضػػسا،ات ا قميػػة آ ف تػػؾرنؽ  مػػا -49

حدػػػؽ قحيدػػػي الظحعػػػة الرا،يػػػة الشاوػػػر دار الدػػػامي بيػػػركت ترشسػػػة 
 ـ.2441

،غاـ الحكؼ لي اإلسالـ الد  ؾرعحػد الحسيػد م ػؾلي مشذػ ة دار  محادئ -54
 ـ.1978السعارؼ اإلسكشدرنة الظحعة الرابعة 

الذؾر  لي اإلسػالـ مػع السقار،ػة بسحػادئ الػديسقراطيات ال ربيػة  محدأ -51
ميجي مؤسدة الرقاليػة الجامعيػة كالشغاـ السار دي د. يعقؾب   الس

 اإلسكشدرنة.
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 ـ.1974السذركعية د. لؤاد الشادا طحعة عاـ  محدأ -52
سيادة الذعا الديسقراطي لػي ميػااف الفكػر اإلسػالمي د. أسػسا   محدأ -53

 ـ.2413ق 1434  مشرؾر العدد الدادس كالعذركف 
تحقيػػ   1شمػػؽ عمػػؼ ا  ػػؾؿ اإلمػػاـ أبػػؾ حامػػد ل االػػي  السد رػػف  -54

 زهير حال  الشاور ور ة السد شة السشؾرة. حساة بؽ
اإلماـ أبؾ عحػد م أحسػد بػؽ   بػؽ حشحػ  بػؽ هػالؿ بػؽ أسػد  مدشد -55

عػػػادؿ  -هػػػػ( السحقػػػ : وػػػعيا ا ر،ػػػؤكب 241الذػػيحا،ي  الس ػػػؾل : 
مرود  كآ ركف إوراؼ: د عحد م بؽ عحد السحدؽ ال ر ػي الشاوػر: 

 ـ. 2441 -هػ  1421مؤسدة الرسالة الظحعة: ا كل   
 الدكلة اإلسالمية د.   سالـ مد ؾر  الشاور مك حة الفالح. معالؼ -56
ألفػاآ القػرآف الكػرنؼ مجسػع الم ػة العربيػة القػاهرة دار الذػركؽ  معجؼ -57

 ـ.1981
 1شالسعجػػؼ الفمدػػفي مجسػػع الم ػػة العربيػػة ترػػد ر إبػػراهيؼ مػػد ؾر   -58

 ال يحة العامة لذحؾف السظابع ا ميرنة مرر.
مجسع الم ة العربية ابػراهيؼ مرػظف    أحسػد الانػات الؾسيف  السعجؼ -59

   حامد عحد القادر    الشجار.
مؽ سيادة ا مة إل  هيسشػة الذػرنعة عحػد المظيػو بػؽ عحػد م  مقاؿ -64

ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػؾنجرا السؾقػػػػػػػػػػػػػػػػع ا لك رك،ػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػيد الفؾا ػػػػػػػػػػػػػػػػد 
http://www.saaid.net. 

 مؼ.ـ دار الق1989ق 1449ابؽ  مدكف الظحعة الرابعة سشة  مقدمة -61
ا ش  ػػاد لػػي اإلسػػالـ لػػي ا حكػػاـ الفق يػػة كالعقا ديػػة د.    مشػػاه  -62

سػػالـ مػػد ؾر ر ػػيس قدػػؼ الذػػرنعة بكميػػة حقػػؾؽ القػػاهرة طحعػػة عػػاـ 
 ـ.1974
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تؾشي ػػات اإلسػػالـ الذػػيي محسػػؾد وػػم ؾت الشاوػػر دار الذػػركؽ  مػػؽ -63
 ـ.1966ھ 1424طحعة عاـ 

مشرػػؾر    اإلسػػالـ لػػي الحكػػؼ   أسػػد ،قمػػ  إلػػ  العربيػػة مش ػػاج -64
 ـ  دار العمؼ لمسال يؽ بيركت.1978ماضي الظحعة الخامدة سشة 

الدشة الشحؾنة ت ليو ويي اإلسػالـ أحسػد بػؽ عحػد الحمػيؼ ابػؽ  مش اج -65
 .2شتيسية الحرا،ي أبؾ العحاس 

ال ر،ػػػاطي ي إسػػػحاؽ الذػػػاطحي لػػػي أ ػػػؾؿ الذػػػرنعة  بػػػ السؾالقػػػات -66
 .بدكف تارني ق794السالكي الس ؾل  سشة 

لي عمؼ الكالـ لعزد الد ؽ عحد الرحسؽ اإليجي عالؼ الك ػا   السؾا  -67
 بيركت.

السؤسدػة  2شالدياسية د. عحد الؾهاب الكيػالي كآ ػركف  السؾسؾعة -68
 ـ.1981العربية بيركت 

العربية السيدرة إوراؼ   وفي  غرباؿ دار إحيا  ال راث  السؾسؾعة -69
 العربي.

قيػ  حدػيؽ  ؾسػو الحكؼ لي اإلسالـ د.    ؾسو مؾسػ  تح ،غاـ -74
 مؾس   الشاور دار الفكر العربي القاهرة.

حػػػؾؿ الديسقراطيػػػة   سػػػميؼ   غاكلػػػي   الظحعػػػة ا كلػػػ   ،غػػػرات -71
 ـ.2444الشاور دار كا   سشة

الدياسية اإلسالمية د.   ضيا  الػد ؽ الػرنس مك حػة دار  الشغرنات -72
 ـ1969ال راث طحعة عاـ 

لقػػا،ؾف كالدسػػ ؾر أبػػؾ ا عمػػ  اإلسػػالـ كهديػػ  لػػي الدياسػػة كا ،غرنػػة -73
 السؾدكدا مؤسدة الرسالة.
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الدػػػيادة كألرهػػػا عمػػػ  وػػػرعية ا ،غسػػػة الؾضػػػعية د.  ػػػالح  ،غرنػػػة -74
 ھ.1412الراكا دار طيحة لمشذر كال ؾزنع الرناض 

الدياسية عشد اليؾ،اف  أر،د  بار ر ترشسة  لػؾنس اسػكشدر  الشغرنة -75
 القاهرة.ـ 1966ـ مؤسدة سج  العرب طحعة عاـ 1966سشة  1ش

 العامة لمدكلة مرظف  أبؾ زند ل سي. الشغرنة -76
الدياسية الدكلة كالحكؾمة د.    ام  ليمة الشاوػر دار الفكػر  الشغؼ -77

 العربي.
الدياسػػػية الشغرنػػػة العامػػػة لمػػػشغؼ الدياسػػػية د. لػػػركت بػػػدكا  الػػػشغؼ -78

 ـ.1974الشاور دار الش زة العربية 
ذػرنعة اإلسػالمية داكد الدياسية لمدكلة كالحكؾمػة لػي ضػؾ  ال الشغؼ -79

 ـ.2446الحاز  دار الفكر الجامعي اإلسكشدرنة سشة 
الدياسية كالقا،ؾف الدس ؾرا لؤاد العظار  الشاور دار الش زة  الشغؼ -84
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 اٌثحثر٠ٛاخ زل

  ادلمدِح 
 يف اٌفىس اٌغستٟاٌدديمساط١ح ٚٔظس٠ح اٌع١ادج  اٌفصً األٚي
  ادلثحث األٚي

 الديسقراطية مف ـؾ 
  ادلثحث اٌثأٟ

  ال ظؾر ال ارنخي لسف ـؾ الديسقراطية 
  ادلثحث اٌثاٌث

  أوكاؿ الديسقراطية
  الديسقراطية السحاورة
 الديسقراطية الشيابيةاورة كهي " الديسقراطية غير السح

 الديسقراطية وح  السحاورة
  ادلثحث اٌساتع

 السحادئ العامة لمشغاـ الديسقراطي
  حاكسية الذعا(محدأ سيادة الذعا 

  تعرن  الديادة
  را ص الديادة لي الفكر ال ربي

  غرنات الديادة،
 ،غرنة سيادة ا مة
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 ،غرنة سيادة الذعا
  ،غرنة سيادة القا،ؾف 

  ادلر٘ث١ح اإلظال١ِحيف )احلاو١ّح( ٔظس٠ح اٌع١ادج  اٌفصً اٌثأٟ
  مت١ٙد

  دكلة اإلسالميةأقؾاؿ كآرا  حؾؿ  احا الديادة لي ال
  ادلثحث األٚي
مػػؽ  القا ػػ  بدػػيادة الذػػرنعة  الحاكسيػػة اإلل يػػة( كمؾقفػػ  :االادداٖ األٚي

 الديسقراطي ،غرنة سيادة الذعا
  شساع ا مة عم  أف الديادة " الحاكسية " لمذرع   غيرإ

 م  كالحاكسية   يكؾ،اف إ  لا دلة عم  أف الديادة كال ذرنع السظ
 اق زا  عقيدة ال ؾحيد لديادة الذرع   غير

كالحاكسيػػػة اإلل يػػػة مػػػؽ لمذػػػرنعة مؾ ػػػ  ا تجػػػان القا ػػػ  بشغرنػػػة الدػػػيادة 
 ( ،غرنة سيادة الذعا الديسقراطي 

  ادلثحث اٌثأٟ
الدػػيادة ل مػػة كمؾقفػػ  مػػؽ ،غرنػػة سػػيادة : القا ػػ  بػػ ف  اٌثددأٟ ٖاالاددا

 الذعا الديسقراطي
 ا دلة ال ي اس شد إلي ا أ حاب ه ا ا تجان القا   ب ف الديادة ل مة

  مؾ   ا تجان القا   بديادة ا مة مؽ ،غرنة سيادة الذعا الديسقراطي
  ،غرنة سيادة ا مة لي ميااف اإلسالـ
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 بديادة ا مة،رار ا تجان القا   أاعؼ ال ي اس شد عمي ا دحض السا 
  ادلثحث اٌثاٌث
: ا تجان القا   بػ ف الدػيادة لإل،دػاف كمؾقفػ  مػؽ ،غرنػة  االااٖ اٌثاٌث

 سيادة الذعا الديسقراطي
  ،غرنة سيادة اإل،داف لي ميااف اإلسالـ

  عادلثحث اٌسات
كمؾقفػ    م كا مػة ( : القا ػ  بشغرنػة ازدكاشيػة الدػيادة  االااٖ اٌساتدع

  مؽ ،غرنة سيادة الذعا الديسقراطي
مؾ ػػ  ا تجػػان القا ػػ  بشغرنػػة ازدكاشيػػة الدػػيادة مػػؽ ،غرنػػة سػػيادة الذػػعا 

 الديسقراطي
 ادلثحث اخلاِط
 لي ميااف اإلسالـ ،غرنات الديادة

  اخلامتح
  ادلساجع
  اٌثحث٠ٛاخ رزل
 


