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امللخص:
تناولت هذه الدراسة موضوع التعددیة الحزبیة في الدولة اإلسالمیة ،حيث وقفت على ماهیتها وتحدثت عن مدى مشروعيتها
والرأي الشرعي في وجودها داخل الدولة اإلسالمية ،ومن ثم بينت أدلة من أيد وجودها وكذلك من عارضها ،وبعد ذلك وقفت على
الرأي الراجح واملتمثل بمشروعية وجودها وفق ضوابط ل بد من األخذ بها واعتبارها ،وقد خلصت الدراسة أنه یلحظ ترتب
مصالح عامة تفوق املفاسد الواقعة من وجودها وبأن القيادة الواعية قادرة على تجنب هذه املفاسد إذا كان الهدف تغليب
املصلحة العامة على املصلحة الخاصة.
الكلمات املفتاحیة :التعددیة الحزبیة؛ األحزاب السياسية؛ الدولة اإلسالمية؛ املصالح واملفاسد.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملین والصالة والسالم على سید املرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد؛
فإن هللا سبحانه وتعالى قد جعل الناس مختلفین في صورهم والسنتهم وعقولهم ملبدا الستخالف واإلعمار لهذه األرض حیث
ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ[الروم ،]22:وتحقیقا
ﲗ
قال سبحانه :ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ملهمة النسان بحمل المانة التی کلفه هللا تعالی بها حیث قال :ﱡ ﲮﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴﲵ ﲶﲷ ﲸ

ﲻﲽﲾﲿﳀﳁﱠ[األحزاب  ،]72:فلو استقر عمل الناس وفكرهم على منهج واحد لیجوز غیره لضطرب مبدأ
ﲼ
ﲹﲺ
اإلعمار والستخالف الذي هو مهمة اإلنسان األساس في هذه األرض ،وعلیه فقد اختلفت عقول البشر وأفكارهم وآراؤهم باعتبار ذلك
ظاهرة محمودة ومسألة مرغب فيها ،حتی ل ینقاد البشر لفكر واحد ورأي واحد ،ویضعف لدیهم التغییر وحریة التعبیر وهذا ما یؤدي
إلى املعاندة وتمسك كل إنسان برأیه ،وأن یفرض رایه علی غیره مجبرا ومكرها.
ومن هنا فقد جاء هذه البحث لیقف على مدى مشروعیة الختالف بالرأي من خالل وجود األحزاب السیاسية ففي الدولة
اإلسالمية في املنظور اإلسالمي ،وهل یعد ذلك من باب املصالح ،أم أنه من املفاسد التي ل بد من البعد عنها ودرئها عن واقع الناس
السیاس ي واإلنسانی وذلك تحت عنوان  " :التعددیة الحزبیة في الدولة اإلسالمية".
أهمیة املوضوع واسباب اختیاره:
وتظهر أهمیة املوضوع وأسباب اختیاره فيما یأتي:
 .1اعتبار هذا املوضوع مسألة مهمة في بیان عظمة اإلسالم في تمكین الناس من التعبیر وممارسة حریة الفكر والرأي ،وعدم حجره
على عقولهم.
 .2قناعة الباحث بأهمیة وجود املعارضة املفيدة والبناءة التی تنهض باملجتمع من جمیع جوانبه السیاسية والفكریة.
 .3إظهار مدى واقعیة اإلسالم واحترامه لختالفات الناس ومیولهم الفكریة والسیاسية ومناقشة من یصفونه بأنه دین جبري
متسلط لیس فيه مجال لالختالف في الرأي وتمكین الناس من التعبیر عن آرائهم.
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 .4تصحیح املفاهیم الخاطئة عند من ل یرى أهمیة وجود الرأي املخالف املبني على الحجة والدلیل الصحیح ،وأثر ذلك في تطور
املجتمعات اإلسالمية ورفعتها.
أسئلة البحث:
تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤلت اآلتیة:
 .1ما معنی األحزاب السیاسية في اللغة والصطالح؟
 .2ما الحكم الشرعي في وجود األحزاب السیاسية؟
 .3ما أهمیة وجود األحزاب السیاسية في الدول اإلسالمية وما هي املصالح املترتبة على وجودها؟
 .4هل هناك مفاسد معینة من وجود هذه األحزاب ل بد من درئها والبتعاد عنها؟
 .5ما هي الضوابط املتعلقة بمشروعیة وجود األحزاب السیاسية في السالم.
منهج البحث:
ولقد كان منهج البحث كاآلتي:
اعتمد الباحث املنهج الوصفي والتحلیلي ،من خالل بیان ماهیة األحزاب السیاسية ،ومعرفة الحكم الشرعي لوجودها ،والوقوف على
مصالحها ومفاسدها.
الدراسات السابقة:
ومن الدراسات السابقة التي عالجت موضوع البحث ما یأتي:
• الفنجري ،أحمد شوق ( ،)1983وقد تحدث في كتابه (الحریات السیاسية في اإلسالم) عن الحریات السیاسية في اإلسالم ومنها
حریة املعارضة والسماح بتشكیل األحزاب السیاسية دون التطرق إلى مواقف العلماء املعاصرین من األحزاب ،ومفاسدها
ومنافعها ،وهذا ما تطرق إلیه الباحث في بحثه بوقوفه على آراء العلماء في األحزاب السیاسية وبیان املصالح واملفاسد املترتبة على
وجودها.
• مصلح ،عالء الدين محمد علي ( ،)2002تحدث الباحث في رسالته (املعارضة السیاسية وضوابطها في الشریعة اإلسالمية) عن
املعارضة السیاسية وأشكالها وضوابطها في الدولة اإلسالمية ،وتطرق لألحزاب السیاسية كشكل من أشكال املعارضة السیاسية
بشكل مبسط دون الخوض في املفاسد واملصالح املترتبة على وجودها من عدمه والضوابط الشرعية املتعلقة بذلك.
• غرایبة ،رحیل محمد ( ،)2000وتحدث في كتابه (الحقوق والحریات السیاسية في الشریعة اإلسالمية) عن الحقوق والحریات
السیاسية في الدولة اإلسالمية بشكل عام ،ومن ضمنها األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية وتعرض إلى تاریخها وأسهب في ذلك،
وتحدث عن نشأتها ،وآراء العلماء فيها ،وذكر بعض منافعها ومفاسدها ،دون معالجة الضوابط والتفصیالت التي جاء بها موضوع
هذا البحث.
• العبلي،عبد الحکیم حسن ( ،)2001وتحدث في كتابه (الحریات العامة في الفكر والنظام السیاس ي اإلسالمي) عن الحریات العامة
في الدولة اإلسالمية ومن ضمنها الحریة السیاسية وتطرق لألحزاب بشكل مختصر دون التطرق إلى منافعها ومفاسدها وتجلیة آراء
العلماء فيها .
• كلیبي ،یوسف عطیة حسن ( ،)2011وتحدث الباحث في رسالته (حكم إقامة األحزاب السیاسية في اإلسالم) عن األحزاب
السیاسية في الدولة اإلسالمية على مر عصورها ،من حیث تاریخها نشأتها ،وتكلم كذلك عن مواقف العلماء من األحزاب السیاسية
واختصر الحدیث عن مصالح وجودها من عدمه ،وهو ما تناوله هذا البحث حیث قام ببیان موقف العلماء املعاصرین من
األحزاب ومن ثم بیان منافعها ومضارها على الدولة اإلسالمية.
وهذه الدراسات على أهمیتها وفضل باحثيها إل أنها تحتاج إلى زیادة بیان ومعالجة ملستجدات الواقع الحالي ومعرفة لطبیعة
املصالح واملفاسد التی تترتب على وجود هذه األحزاب من وجهة النظر الشرعية ،وهو ما جاءت هذه الدراسة لتبحثه وتقف على ماهیته
وأحكامه وبیان املصالح وكذلك املفاسد املترتبة على وجود األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية.
محتوی البحث:
وقد جاء هذا البحث – اضافة للمقدمة والخاتمة – في اربعة مباحث :
املبحث األول :مفهوم ّ
ّ
اإلسالمية ،معنی الحزب و مفهوم السياسة الشرعية والسياسة الوضعية والفرق بينهما.
الدولة
املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة -املجلد ،5العدد ،2020 -1ص42 -25 :
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املبحث الثاني :املشاركة السياسية و مشروعیة األحزاب السیاسية في الفقه اإلسالمي.
املبحث الثالث :الضوابط املتعلقة بمشروعیة وجود األحزاب السیاسية في السالم.
املبحث الرابع :مصالح األحزاب السیاسية ومفاسدها في الفقه اإلسالمي
الخاتمه وأهم النتائج .
املصادر واملراجع.

املبحث األول :مفهوم ّ
ّ
اإلسالمية ،معنى الحزب ومفهوم السياسة الشرعية والسياسة الوضعية
الدولة
املطلب األول :مفهوم الدولة اإلسالمية:
مفهوم الدولة:
ّ
ّإن الدولة بشكل عام تعني وجود مجموعة من األشخاص على بقعة جغرافية معينة من األرض ،حيث يتفق جميع هؤلء
األشخاص على نظام ّ
معین إلدارة شؤون حياتهم فيما بينهم وبین الدول األخرى املحيطة بهم ،بهدف ضمان األمن ،واألمان،
ّ
دولة ما قد تتفق وقد تختلف عن تلك في
والستقرار والراحة لجميع األفراد القائمین فيها ،وتجدر اإلشارة إلى أن األنظمة السائدة في ٍ
ّ
أساسية ل يمكن أن تقوم من دونها وهي :اإلقليم ،والشعب ،والسلطة
دول أخرى من العالم .يمكن القول ّأن للدولة عناصر
ٍ
ّ
السياسية التي تقوم بفرض النظام على أفراد الدولة والقيام بحمايتها.
الدولة في اإلسالم:
ّإن النظام القائم في الدولة اإلسالمية يجب أن يكون مستمدا من الشريعة اإلسالمية ،ودستور الدولة اإلسالمية هو القرآن
الكريم وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وبذلك يعتبر تشريعها رباني املصدر ،حيث ّإن أحكامها للتعامل مع األفراد والحكم فيما
ّ
ّ
والجتماعية جميعها مستمدة من أحكام القرآن
القتصادية
بينهم ولتعامالتها الخارجية مع الدول املحيطة بها وكذلك أنظمتها
ّ
ّ
الكريم والسنة النبوية الشريفة .ول فصل بین الدين والسياسة في الدولة اإلسالمية وإنما تأتي األحكام واألنظمة السياسية املعمول
بها في الدولة اإلسالمية من التشريعات اإلسالمية املذكورة في كتاب هللا وسنة نبيه.
مفهوم ّ
ّ
اإلسالمية:
الدولة
ّ
ُيشیر مفهوم ّ
ّ
الدولة اإلسال ّ
اإلسالمية مصدرا ومرجعا ر ًّ
ئيسيا في استنباط األحكام والقوانین
مية إلى الدولة التي ّتتخذ الشريعة
ّ
الدولة هو اإلسالم .أركان ّ
منها ،كما يشیر هذا املفهوم إلى ّأن معتقد ودين أفراد هذه ّ
ّ
ّ
اإلسالمية
اإلسالمية تتخذ الشريعة
الدولة
ّ
ّ
الشورى كمبدأ أساس ي للحكم ،فالحاكم في ّ
الرئيس ي في ّ
ّ
مرجعها ّ
اإلسالمية
الدولة
سن القوانین ،واألنظمة ،والتشريعات .تعتمد
ّ
ّ
الشعب وفق آليات ّ
معينة ،وخيارات تحترم إرادة الشعب واألمة ،فقد يكون اختيار الحاكم عن طريق تزكية الحاكم
ُينتخب من ِقبل
ثم تتم البيعة له ،كما حصل مع الفاروق -رض ي هللا عنه -عندما زكاه أبو بكر ّ
الذي سبقه بعد مشاورة املسلمین ّ
الصديق -رض ي هللا
ّ
ّ
ثم انتخاب األكفأ بينهم بالشورى ّ
عنه ،-أو يكون ذلك من خالل اختيار جماعة من املسلمین األكفاء من طرف الحاكمّ ،
ثم مبايعته،
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
اض عنهم ،أو قد
كما حصل مع الفاروق رض ي هللا عنه عندما اختار ستة من الصحابة الذين توفي النبي عليه الصالة والسالم وهو ر ٍ
ّ
ّ
يكون اختيار الحاكم في ّ
الدولة اإلس ّ
المية من خالل النتخاب املباشر من قبل الشعب ،أو ّأية آلية يكون فيها مبدأ الشورى بین أهل
ّ
ّ
مرجعية لهاّ ،
ّ
الشريعة اإلسال ّ
ّ
فالدولة
مية التي تتخذها
الحل والعقد ،واملبايعة من ِقبل املسلمین .تستمد خصائصها من خصائص
ّ
ّ
ّ
والر ّ
ّ
ّ
اإلسالمية في أحكامها .تقوم ّ
بالوسطية ّ
اإلسالمية
كل مؤسسة في الدولة
بانية كما جاءت الشريعة
اإلسالمية ينبغي لها أن ّتتصف
ّ
ّ
ّ
عية ،ويتخذ القرارات املص ّ
الر ّ
ّ
الراعي الذي يرعى أمور ّ
اإلسالمية ،فالحاكم هو ّ
یرية فيها بعد مشاورة
بدورها الذي حددته الشريعة
ّ
ّ
ّ
أهل ّ
ّ
الحل والعقد ،ولهذا الحاكم حق الطاعة على شعبه في املعروف ،أما الرعية فعليهم واجبات كذلك تتمثل في األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وتقديم ّ
ّ
النصيحة للحاكم.
املطلب الثاني :معنى الحزب في اللغة واالصطالح
الحزب في اللغة  :مفرد أحزاب ،والحزب جماعة من الناس ( ،)1الطائفة واألحزاب  :الطوائف)2(.

 1ابن منظور ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بیروت ،لبنان  ،د.ط  ،د.ت .308/2
 2الرازي ،محمد بن ابی بکر بن عبد القادر ،مختارالصحاح ،املکتبة العصریة  ،بیروت ،ط1997 ،3م ،ص.133
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فنجد لدى فقهاء العرب وعلماء السياسة عدة تعريفات أبرزها تعريف د .سليمان الطماوي ،الذي يعرف األحزاب السياسية بأنها
"جماعة متحدة من األفراد  ،تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم،لتنفيذ برنامج سياس ي معین " ( )3
أما الدكتور رمزي طه الشاعر ،فإنه يعرف الحزب السياس ي بأنه " جماعة من الناس لهم نظامهم الخاص وأهدافهم ومبادئهم
التي يلتفون حولها ويتمسكون بها ويدافعون عنها ،ويرمون إلى تحقيق مبادئهم وأهدافهم عن طريق الوصول إلى السلطة أو الشتراك
فيها".
أما الدكتورة سعاد الشرقاوي فتركز في تعريفها للحزب على الجانب التنظيمي وتعرف الحزب "بأنه تنظيم دائم يتم على املستويین
القومي واملحلي يسعى للحصول إلى مساندة شعبية بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها من أجل تنفيذ سياسة محددة ".أما إيهاب
زكي سالم فیركز في تعريفه للحزب على الوظائف فيعرف الحزب السياس ي بأنه "مجموعة منظمة تهدف إلى املشاركة في وظائف
املؤسسات للوصول إلى السلطة وجعل أفكارها ومصالحها الشخصية متمیزة ".
بعد هذا العرض ألشهر التعريفات الصطالحية لألحزاب السياسية يمكن القول أن الحزب السياس ي هو تجمع من األفراد ،ذو
تنظيم وطني،له مشروع سياس ي :ويعبر عن قوى اجتماعية ،يستهدف الوصول إلى السلطة أو املشاركة فيها أو التأثیر عليها بواسطة
الدعم الشعبي أو أنشطة متعددة)4(.
املطلب الثالث :مفهوم السياسة الشرعية والسياسة الوضعية والفرق بينهما
ا
أوال :مفهوم السياسة الشرعية:
السياسية في اللغة :مأخوذة من ساس األمر إذا ّدبره وقام عليه فيما يصلحه ،وبهذا املعنی جاء حديث النبي صلى هللا عليه وسلم
ََُ ُ ََ ُ
ََ
َ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ َّ َ
َ
َ ُ ُ
كث ُر َ
ون ،قالواَ :يا
وس َيكون َبعدي خلفاء في
بياء ،كلما َهل َك َن ِب ٌّي خل َف ُه َنب ٌّيَ ،و َّإن ُه ل َن ِب َّي َبعدي،
حينما قال( :ك َانت َب ُنو إسرا ِئيل تسوسهم األن
َ َّ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ ُ َ َ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ
اسأ ُلوا ََّّللا َّالذي َل ُكمَ ،ف َّ
إن ََّّللا سا ِئ ُلهم َّ
عما
يع ِة األ َّو ِل فاألو ِل ،ثم أعطوهم حقهم ،و
رسول َّللا ،فما تأمرنا؟ قال :أوفوا ِبب
ِ
َ
استرع ُاهم ٌ
ّ
متفق عليه) ومعنی قوله صلى هللا عليه وسلم( :تسوسهم األنبياء) أي :تقوم عليهم وتدبر شؤونهم كما يفعل الولة بالرعية.
املعنى االصطالحي للسياسة الشرعية :تدبیر الشؤون العامة للدولة اإلسالمية بما يكفل تحقيق املصالح ودرء املفاسد.
واما عبد الوهاب خالف قال السياسة الشرعية هي" :تدبیر الشؤون العامة للدولة اإلسالمية بما يكفل تحقيق املصالح ودفع
املضار ،مما ل يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال األئمة املجتهدين… واملراد بالشؤون العامة للدولة كل ما
تتطلب حياتنا من نظم سواء كانت دستورية أم مالية أم تشريعية أم قضائية أم تنفيذية ،وسواء كانت من شؤونها الداخلية أم عالقتها
الخارجية .فتدبیر هذه الشؤون والنظر في أسسها ووضع قواعدها بما يتفق و أصول الشرع هو السياسة الشرعية " )5(.
ووصفها بالشرعية :ألن من السياسة ما ل يكون شرعيا ،بل يكون مخالفا للشريعة ،فال يصدق عليه أنه سياسة شرعية
السياسة الشرعية تتسع لتشمل دائرتين:
الدائرة األولى :ما ورد فيه نص شرعي ّ
يبین أحكامه بتفاصيله.
الدائرة الثانية :ما لم يرد فيه ّ
نص شرعي ،لكنه ل يخالف الشريعة ،بل يوافق أصولها العامة وقواعدها الكلية ومقاصدها املرعية.
ضابط السياسة الشرعية :السياسة تتعلق بحياة الناس وبما يحتاجونه من مصالحهم الدينية والدنيوية ،فمرجع ذلك إلى ما يختاره
الناس ،وإلى ما يرونه مناسبا لتحقيق تلك املصالح ،بشرط أل يخالف دين هللا سبحانه وتعالى.
فكل ما ل يخالف النصوص الشرعية من السياسة فهو شرعي؛ ألن الشريعة جاءت لتحقيق املصالح ودرء املفاسد ،وكل ما حقق
مصالح الناس ودرء املضار واملفاسد عنهم فهو شرعي.
خصائص النظام السياس ي اإلسالمي :يتمیز بأنه نظام رباني املصدر ،ورباني الغاية والوجهة .وهذه الخصيصة تعطي هذا النظام
ّ
وتفضله على غیره من األنظمة األخرى البشرية الوضعية ،فمن ذلك:
جملة من املزايا التي تمیزه
ﱭﱯ ﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵ ﱶﱷ
ﱮ
 .1العصمة من الخطأ والتناقض ،كما قال سبحانه وتعالى :ﱡ ﱫ ﱬ

ﱸﱹﱠ [النساء]82:
 .2حمايته من التحیز والهوى؛ ألن كثیرا من النظم األرضية والقوانین الوضعية يراعى بها مصالح فئة معينة على حساب فئات أخرى.
 3سلیمان الطماوي ،السلطات الثالثة في الدساتیر العربیة املعاصرة وفي الفكر السیاس ي اإلسالمي(دراسة مقارنة) ،لبنان:دار الفكر العربي،ط، 1996 5ص ص  ،62-7وانظر:
التعددية الحزبية في الدولة اإلسالمية ،د .صالح الصاوي،ط1992، 1م دار اإلعالم الدولي .
 4هوریو ،اندریة القانون الدستوری واملوسسات السیاسیة  ،املطبعة الهلیة  ،بیروت ،ط1972 ،2م.241/1 ،
 5السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية في الشؤون الدستورية والخارجية واملالية عبد الوهاب خالف الطبعة السلفية ومكتبتها  1350ص .15-14
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 .3النقياد والتباع؛ ألن اإلنسان بطبيعته يأنف أن يذل لغیره أو يتبع غیره ،لكن عندما يعلم أن هذا النظام من عند هللا سبحانه
وتعالى ،فإنه يخضع هلل.
السياسة الشرعية تراعي الفرد واملجتمع :الشريعة جاءت لتراعي مصالح العباد في الدين وفي الدنيا ،ولتراعي الفرد واملجتمع،
فنصوص الكتاب والسنة وقواعد اإلسالم وضوابط الشريعة جاءت للفرد تعالجه كفرد ،ولتعالج حال وجوده في مجتمع أو في أمة أو في
دولة .ونصوص الشريعة عامة ،وتشمل كلتا القضيتین ،حتی بما يتعلق بالتيسیر على الناس ورفع الحرج ،فالنصوص جاءت عامة
تشمل الحالتین ،وليست خاصة بحال الفرد ،بل جاءت بعض القواعد الفقهية التي تدل على تقديم املصلحة العامة ودفع الضرر
العام ،ولو أدى ذلك إلى الخالل ببعض املصالح الشخصية .وبعض القواعد الفقهية التي ذكرها أغلب أهل العلم تقول(ُ :يتحمل
الضرر الخاص لدفع الضرر العام) ،وضربوا على ذلك أمثلة ،مثل الحجر على الطبيب الجاهل حفظا للمصلحة العامة ،ومثل هدم
البناء اآليل للسقوط إذا كان ُيخش ی منه الضرر العام ،ومثل تحتم القتل في قطاع الطرق إذا قاتلوا ،ول يقبل عفو أولياء الدم ألن لها
عالقة باملصلحة العامة وبدفع الشر عن الناس.
ا
ثانيا :مفهوم السياسة الوضعية:
أما السياسة الوضعية فيقصد بها " :تدبیر أمور الناس طبقا ملا جرى عليه عرفهم وعاداتهم ،وخالصة تجاربهم في الحياة ،واألحكام
والقوانین التي استقاها الناس من العرف والعادة ،والتجارب واألوضاع املوروثة دون أن يراعوا فيها ارتباطا بوحي سماوي أو مصدر من
مصادر التشريع اإلسالمي ،هي سياسة وضعية ل شرعية " )6(.
العالقة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية:
ا
أوال :الفرق بین النظام اإلسالمي والنظم األخرى الغربية والشرقية كالفرق بین الخالق واملخلوق ،كما أن هللا -سبحانه وتعالى -خلق
الخلق وهو بهم عليم وهو متمیز عنهم ل يشبه ش يء من تلك املخلوقات ،وليس كمثله ش يء ،كذلك جاء هللا -سبحانه وتعالى -بنظم
وأحكام وترتيبات تختلف عن النظم البشرية ،فهذه نظم كاملة جاءت من لدن حكيم خبیز ،أنزلها لتحقيق مصالح العباد في العاجل
واآلجل على وفق الحكمة والعلم الذي اتصف به رب العزة والجالل .أما تلك النظم فهي نظم وضعها الناس لتحقيق مصالحهم بحسب
ما عن دهم من علم محدود ومن نظرة قاصرة ،ول شك أن ما يقع فيه بعض املفكرين والباحثین من وصف النظام اإلسالمي بأنه نظام
ديمقراطي ،أو ديموقراطية اإلسالم ،أو اشتراكية اإلسالم؛ ل شك أن هذا نوع من الخلط بین النظام الرباني الذي جاء به رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،والذي مصدره الوحي ،وبین هذه النظم األرضية التي وضعها الناس لتحقيق مصالحهم ،فهناك فرق شاسع وبون
واسع بین هذا النظام وذاك.
ا
ثانيا :النظم الوضعية تقوم على أساس سيادة الشعب وأنه مصدر السلطات ،وأنه صاحب السياسة املطلقة التي ليس فوقها سيادة،
فهو مصدر السلطات والتشريع والنظر والحكم باألمور بالعتبار أو اإلبطال أو التحليل أو التحريم ،فهناك فرق بین تلك النظم وبین
نظام يجعل شريعة رب العاملین هي األصل ،فهو من الوحي ،وهو املصدر الذي ينطلق منه املسلم ،وهو الحاكم في حال الختالف.
ا
ّ
ثالثا :النظم الوضعية تحتوي على العديد من الوسائل واألساليب التي تدار بها أمور الدنيا ،فهذه ل بأس بها ،ويشترط فيها كما تقدم
أل تخالف الشريعة.
ا
ثالثا :الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية
الفرق بین السياسة الشرعية والسياسات الوضعية ،فروق جلية ،واختالفات جوهرية ،تنطلق من طبيعة النظم والقوانین التي
تساس بها الشعوب في كل منها ،بدءا من املصادر واألصول ،وانتهاء باملسائل ودقائق الفروع ،وهذا موضوع ممتع شيق ،ولكن ليس هذا
محل التفصيل فيه ؛ لذا فهذه نماذج لخطوط عريضة وفروق رئيسة أستعرضها بإجمال:
ا
أوال :الفرق (من حيث املصدر ) ،وهو :أ َّن السياسة الشرعية مصدرها إلهيَّ ،أما السياسات الوضعية فمصدرها فكر بشري .وهذا
أساس التفريق ،وعنه تنبثق الفروق.
فالسياسة الشرعية واجب ديني؛ إذ هي جزء من الرسالة اإللهية الخاتمة؛ وتكليف من تكاليف اإلسالم :الدين الحق ،الذي أنزله هللا
عقيدة وشريعة ،ودينا يحكم الدنيا؛ ولذلك قيدت السياسة فيه بـ (الشرعية) ،ومن هنا فهي مستقلة عن كل السياسات الوضعية،
عقلية أو طبيعية ،وذلك تبعا لستقالل الشريعة اإلسالمية عن غیرها من املناهج والنظم والقوانین الوضعية.
وذلك إلقامة مقاصد الخالفة التي تقوم على مقصدين رئيسین :

 6أثر املصلحة في السياسة الشرعية صالح الدين النعيمي دار الكتب العلمية ط  1سنة  2009ص .198
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• إقامة الدين الحق ” اإلسالم “ :وذلك بحفظه وحراسته وتبليغه ونشره ؛ َّ
ألنه الدين الخاتم الذي ل يقبل هللا جل جالله – بعد
أحد دينا سواهَ ( :و َمن َي ْب َتغ َغ ْي َر ْ َ ا َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ
اآلخ َر ِة ِم َن
بعث محمد صلى هللا عليه وآله وسلم – من ٍ
اإلسال ِم ِدينا فلن يقب َل ِمنه وهو ِفي ِ
ِ
ِ
ّ
ْال َخاسر َ
ّ
ين )  ،وحماية البيضة بما فيها العمق الستراتيجي لألمة ومواقع سيادتها ،وتحصین الثغور وإعزازها  ،ومد أطرافها .
ِ ِ
ّ
ُّ
بالدين :بأن تدار جميع شؤون الحياة وفقا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها املنصوصة أو املستنبطة باجتهاد
• سياسة الدنيا ِ
ْ ُ ْ ُ َّ ّ
ّ
لِل ) ،وذلك بتنفيذ األحكام ،وإقامة الشرائع والحدود وسن النظم
سليم ،محققا لقاعدة الحكم األساسيةِ ( :إن الحكم ِإل ِ ِ
املشروعة ،وحمل الناس على ذلك بالترغيب والترهيب الشرعيین )7 ( .
السياسات الوضعية:
ّ
َّأما السياسات الوضعية؛ فاإللزام بها إلزام بالوضع البشري  ،تفرضه اإلرادة البشرية بقوة ( الدساتير الوضعية) ،وتحميه بقوتها،
ومن يخالفـه ّ
يجرم ب ـ ـ (الخروج على القانون) ،وهذا نوع من الستعباد البشري الذي ّ
حل محل عبادة رب البشر (وقد صارت ”
الفوضوية ” مذهبا فكريا سياسيا ،يكشف مدى الطغيان البشري ،ومدى انتكاس العقل البشري إذا أطلق ،وإن اشتملت على بقايا
يء من دين ،أو دين مخترع  :كالبوذية ،والهندوسية؛ َّ
دين ّ
محرف ومنسوخ  :كاليهودية والنصرانية ،وإن وجـد فيها ش ٌ
فإن السياسات
الوضعية املعاصرة تقوم في تنظیرها على فصل السياسة عن الدين والخلق (خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم ،للعالمة
د .محمد فتحي الدريني . )381-371:
ُ
ُ
ومن َّ
َّ
ثم فاإللزام بسياسات البشر الوضعية غايـة الظلم – وإن و ِضع في قوالب مغرية ،ود ِعم بشعارات براقة – بدءا بالستعباد
اإلقطاعي ،ومرورا بالستعمار لخیرات بلدان الشعوب األخرى ،ومعاصرة لـ ” الديمقراطية ” بأشكالها العنصرية (التاريخ السياس ي
الحديث والعالقات الدولية املعاصرة) .
َّ
وهكذا فالفارق األساس ي هنا في مقصد السياسة ” :أن سياسة أمور الدنيا في املنهج اإلسالمي تتم على مقتض ی النظر الشرعي ،وفي
إطار العبودية الكاملة هلل تعالى ،ولكنها في النظم الوضعية تتم على مقتض ی النظر العقلي ،أو على مقتض ی الهوى والتشهي خارجا عن
دائرة العبودية ،وذلك يمثل مفترق الطرق بین السبيلین” (الوجیز في فقه الخالفة  ،د .صالح الصاوي . )51:
ّ
الش ّ
صفات وخصائص ّ
رعية:
السياسة
ِ
ّ
أهم صفات هذه ِ ّ
السياسة أنها:
ّ
شرعية :أي تنسب إلى شريعة هللا سبحانه وتعالى ،فهدفها َّ
ّ
الشريعة اإل ّ
لهية أن تنحى أو يتجاوز عليها .وعرضها على
مقدس :وهي حماية
هللا تعالى ّ .
ّ
الناس كما أمر ُ
وبالتالي:
ٌ

ّ

ّ

 .1هي سياسة وسائلها مقدسة ،وذلك بالوضوح والشفافية قدر املستطاع ،وعدم الت ُّلون واملداهنة قال تعالى :ﱡ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ

ّ
يمثل الوجهة ّ
[القلم : ]9 :فال تكون للسياس ي ا ّ
كل ّ
الشرعية في املوالة واملعاداة يراه ُّ
الناس .
لشرعي إل وجه واحد
ّ
ﲽ
ﲾ
ﲹﲻﲼ
ﲺ
ﲵﲷﲸ
ﲶ
 .2وهي سياسة تتسم بالستقامة والعتدال والنزاعة وتعظيم شعائر هللا .قال هللا تعالى :ﱡ ﲴ
ﱘ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱠ ّ
[الحج. ]32 :
ﱠ [الشورى ،]15:وقال :ﱡ ﱙ

 .3وهي سياسة مؤمنة باهلل تعالى وبالغيب  :من قبيل إن هللا ينصر الفئة املؤمنة القليلة على الفئة الكثیرة بإذنهّ ،
وأن املالئكة يمكن أن
النصر ّ
لكنها مع إيمانها تأخذ بأسباب ّ
تتنزل بأمر هللا نصرة للمؤمنین ّ .
والتمكین .
ّ
ّ
وإن من صفات ِ ّ
السياسة الشرع ّية ّأنها:
سياسة حكيمة :فهي:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
متجمدة على ظواهر النصوص الشرعية والفقهية واملوافق واألحداث السابقة  :وإن كانت تستفيد منها وتستنیر بإرشادها
 .1مرنة :غیر
َ
ُ َّ َّ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
ّ
ّ
سام ٍع) .وهي:
من غیر ما مغالة ول جفاء ،قال عليه الصالة والسالم( :رحم هللا امرأ وعى مقالتي فأداها كما سمعها،فرب مبل ٍغ أوعى ِمن ِ
ُ
ّ
ية املوقف ّ
واملتغیرة .قال تعالى :ﱡ ﱯ
الراهن بتفاصيله الظاهرة والباطنة ،ومدركة فقه الواقع بسائر أبعاده املبدئية
اع
 . 2مر ِ
السبرةّ ،
وجه عليه ّ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ [األنعام ،]55:ومن ّ
السالم أصحابه في مرحلة ما بالهجرة إلى الحبشة
(إن فيها َمل ٌك ل ُي ْظ َل ُم ع َ
وقال ّ :
ند ُه ٌ
أحد) .
ِ
ِ
ّ
السیرة ّ
النظر ،ناظرة في آثار األقوال واألفعال في الحال وفي املالّ .
 .3وهي سياسة :بعيدة ّ
الن ّ
بالشواهد لهذه ّ
وإن ّ
الصفة  :من
بوية حافلة
أجالها قصة صلح ُ
الحديبية .

 7املاوردي ،األحكام السلطانية والوليات الدينية  ،دار احیاء التراث العربی  ،بیروت ،ص.51
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ّ
كما ّأنها سياسة :توازن بین املصالح واملفاسدّ ،
ّ
واملضار ،وتختار األصلح في حماية األمة وامللة ،لكن دونما انتقاص من
وتمیز بین املنافع
ّ
ّ
حتی في شائك املسالك .وقد مارس ّ
معانيه العالية وقيمه الجميلة .وهذا ممكن مقدور عليه ّ
وسلم ّ
السياسة
النبي صلى هللا عليه
ّ
ّ
ّ
بقول أو عمل ول ّ
بنية ،وما نقص مبادئه ،وما خرق القيم
الشرعية من لدن البعثة حتی املمات وما دنس صورة الدين ول الشريعة ٍ
ٍ
ّ
النبيلة ول انتقص منها ،مع ّأنه وأصحابه اختبروا ظروفا سياسية مختلفة ودقيقة في كثیر من األحيان.
ّ
الش ّ
كما ّأن من صفات ّ
رعية ّأنها:
السياسة
ّ
سياسة و اقعية :فليس للخيالت واألحالم واألوهام والتنطع فيها مكان .قال تعالى :ﱡ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ّ
ّ
ﲳ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ [املائدة ،]101 :وقال ّ
الن ّبي صلى هللا عليه وسلم
ﲴ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ
ََ
ّ ََ
َ ُ
ؤالهم واختالفهم على أنبيائهم …الحديث ) البخاري.
( :دعو ِني ما تركتكم ،إنما هلك َمن كان قبلكم ِب ُس ِ
كما ّأنها

سياسة رحيمة باملسلمين وإن كانوا بغاة ،وبغیر املسلمین مالم يكونوا محاربین .قال هللا تعــالى :ﱡ ﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡ ﲢ

ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩﲪ ﱠ ّ
[التوبة.]128 :
وهي سياسة
ّ
ّ ّ ّ
َّ ُ ُ
َ
ّأمارة باملعروف :نهاءة عن املنكر :.لتخش ی في هللا لومة لئم ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم( :ال يحقرن أحدكم أن يرى أمرا هلل فيه
فيقال يوم القيامة :ما منعك أن تكون ُق ْل َت في كذا وكذا ؟ فيقول :مخافة ال ّناس فيقول ُ
مقال  ,فال يقول فيهُ ،
هللا (إياي أحق أن
ِ
تخاف) رواه ابن ماجه وأحمد وابن ّ
حبان .
وخالصة القول :أن السياسة الشرعية تقوم على مقصد العبودية هلل تعالى املتمثل في الدعوة إليه وحكم الحياة بشريعته .بينما تقوم
السياسات الوضعية على فصل الدين عن الدولة أو الفكر العلماني الذي يمثل مفترق الطريق بین السياسة الشرعية والسياسات
الوضعية املعاصرة .

املبحث الثاني :مفهوم املشاركة السياسية و مشروعیة األحزاب السیاسية في الفقه اإلسالمي
املطلب االول :مفهوم املشاركة السياسية:
وجود األحزاب والفصائل والتيارات السياسية املتعددة التي تتنافس ويسعى كل حزب منها للوصول إلى الحكم وتسليم املراكز
الرسمية من السلطة ،في سبيل إدارة الشئون العامة ،على أساس ما تبناه من منهج وما اعتمده من برنامج سياس ي.
والتعددية مفهوم ليبیرالي ينظر إلى املجتمع على أنه متكون من روابط سياسية ،وغیر سياسية متعددة ،ذات مصالح متفرقة،
ويذهب أصحاب هذا املفهوم إلى أن التعددية تحول دون تمركز الحكم وتساعد على تحقيق املشاركة وتوزيع املنافع.
املطلب الثاني :مدى مشروعیة األحزاب السیاسية في الفقه اإلسالمي
اختلف العلماء واملفكرون في حكم األحزاب السیاسية بین موید ومعارض وذلك كما یأتي:
الفرع األول :املؤیدون ملشروعیة األحزاب السیاسية في املنظوراإلسالمي
حیث یرى هذا الفریق أن النظام السیاس ي اإلسالمي ل یرفض وجود األحزاب السیاسية في داخل الدولة إسالمية بشكل عام بل
على العكس من ذلك فهو یمیل إلى أهمیة وجود مثل هذه األحزاب بهدف تنمیة املجتمع واملساهمة في إعماره وتطویره ،وقد استدلوا
على ذلك بعدة أدلة منها:
ا
أوال :أن املبادئ الكلیة العامة للشریعة اإلسالمية :كالشورى ،والعدل ،واملساواة ،وألمر باملعروف والنهی عن املنكر یصعب تحقیقها في
دولة حدیثة ترفض فكرة النظام الحزبی ،حیث إن الشورى واملعارضة وجهان لعملة واحدة هدفهما مناقشة اآلراء وتمحیصها لألخذ بما
یحقق مصلحة األمة .والحكام كذلك ل یقدرون على اإلملام بكل قضایا األمة؛ فال بد لهم من بطانة صالحة تساندهم ویسترشدون بها
وإن كانت تخالفهم الرأي  ،واملعارضة هی كذلك بحاجة إلى من ینظمها ویقودها ویوجهها ،وكل ذلك مما تقوم به األحزاب)8( .
ولذلك فإنه من حق الشعب على الدولة أن تمكنهم من تشكیل أحزاب سیاسیة بناءة هدفها تحقیق املبادئ العامة التی أرادتها
الشریعة إسالمية ،یكون لكل حزب رأیه ومبدأه وفكره الذ ي یحق له أن یناقشه ویدافع عنه سواء أكان ذلك في مجلس الشورى أم

 8النصاري ،عبد الحمید اسماعیل ،الشوری واثرها في الدیمقراطیة ،دارالفکرالعربي ،القاهرة1996،م،ص.433
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خارجه ،ومن حق الشعب كذلك أن یدعو إلى فكره بكل الطرق املشروعة واملتاحة ،ما دامت هذه الفكار والختالفات ل تتعارض مع
مبادئ الشریعة اإلسالمية ول تتناقض مع أصولها وقواعدها.
ا
ﱇ ﱉ ﱊﱋ
ﱈ
ثانیا :أن الختالف في الرأي فطرة فطر هللا الناس عليها حیث قال سبحانه وتعالى :ﱡ ﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱌ ﱠ [هود .]118 :فما دام الختالف من فطرة البشر ،فالجدر باألمة أن توجه هذا الختالف وتستغله ملصالحها ،فالجهد الجماعي
املنظم یعطي أكثر من الجهد الفردي أو الجهد غیر املنظم ،ولیس كل خالف فيه مفسدة فكم من خالفات في آلراء كان لها األثر في
الكشف عن الحقایق.
والختالف املنهي عنه في األصول والكلیات ،أما الختالف في الفروع والجزبیات والكیفيات والوسایل فجایز ،ومن هذا الختالف نشأت
املدارس الفقهیة وكان بین أصحابها مودة ومحبة ،فلم ل توجد األحزاب السیاسية على هذا ألساس ،ویكون لها اجتهاداتها املشروعة
وبرامجها العلمیة وطرقها العالجیة ملختلف القضایا التی تواجه األمة ،ول یتعارض ذلك مع وحدة األمة واعتصامها بعقیدتها)9 ( .
حیث إن الشریعة إسالمية إذا سمحت وأقرت وجود تجمعات داخل املجتمع إسالمي لهداف تتعلق بالتنافس في الخیرات والتعاون على
الحق والبناء والتقدم؛ فإن ذلک لیعني ـ في الوقت نفسه ـ أن یكون ذلك مدعاة للتفرق والتشرذم ،وذریعة لالنقسام والختالف
املذموم ،وذلك ألن الفرق بین التجمع املسموح داخل جماعة املسلمین والتحزب املمنوع ،هو مدى حرص التجمع الحاصل على سالمة
الوحدة الجماعية للمسلمین ككل ،والتزامه بأصول الشریعة إسالمية املنهجیة وألخالقیة في مناقشة سایر املسلمین ومعاملتهم لذاتهم
ولغیرهم من املجتمعات.
ا
ثالثا :ما حدث في سقیفة بني ساعدة من تشاور وحوار لنتخاب خلیفة للمسلمین بعد انتقال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم إلى
الرفيق األعلى حیث تحزب املهاجرون خلف أبي بكر رض ی هللا عنه واجتمع األنصار خلف سعد بن عبادة رض ي هللا عنه ،تقول أم
املؤمنین عایشة رض ي هللا عنها" :واجتمعت األنصار إلى سعد بن عبادة في سقیفة بنی ساعدة فقالوا منا أمیر ومنكم أمیر فذهب إليهم
أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبیدة بن الجراح فذهب عمر یتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر یقول وهللا ما أردت بذلك ال أنی قد
هیأت كالما قد أعجبنی خشیت أن ل یبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كالمه نحن األمراء وأنتم الوزراء فقال
حباب بن املنذر ل وهللا ل نفعل منا أمیر ومنكم أمیر فقال أبو بكر ل ولكنا األمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا
فبایعوا عمر أو أبا عبیدة بن الجراح فقال عمر بل نبایعك أنت فأنت سیدنا وخیرنا وأحبنا إلى رسول هللا صلى هللا علیه وسلم فأخذ
عمر بیده فبایعه وبایعه الناس فقال قایل :قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر :قتله هللا)10( " .
والظاهر من هذا النقاش الحاصل بین املهاجرین واألنصار على مسألة الخالفة وجود حزبین سیاسین وأن لكل حزب ناطق باسمه وله
أنصاره ومؤیدوه حسب وجهة نظر سیاسیة یعتمد عليها في طرحه ،لكن من الواضح أن الحزبین اتفقا في نهایة املطاف على ما فيه
مصلحة األمة.
ولقد بینت هذه الحادثة بوضوح تام على مدى تقبل إلسالم للرأي آلخر والتجمعات السیاسية املعارضة ملا تراه الفئة الحاكمة فال
استبداد بالرأي فالكل یعمل من أجل الصالح العام .
وفي هذا دلیل على مشروعیة الخالف في األمور الجتهادیة وسعی األحزاب السیاسية للوصول إلى الحكم عن طریق إقناع أكبر عدد
ممكن من أفراد الشعب ببرامجها النتخابية على اعتبار أنها األجدر واألحق في الحكم.
ا
رابعا :املصالح املرسلة
فوجود األحزاب السیاسية یعد من قبیل املصالح املرسلة الحقیقیة التی لم یرد دلیل في الشرع على اعتبارها أو إلغايها ،وهي مما
ل یتم الواجب إل به فهو واجب ،وهي كذلك تحقق للدولة إلسالم الكثیر من املصالح والتي منها ضمان الحریات ،وتدرأ عنها املفاسد
التی ل بد من اجتنابها والبعد عن إعمالها ومن ذلك الستبداد بالرأي ومنع حریة التعبیر.
فال یحق ألي فرد كان أن یستبد برأیه ،وأن یتخذ قرارات تؤثر على مجموع األمة وصالحها العام ،وإل لم أوجب هللا تعالى على
ﱗﱙ ﱚ
ﱘ
ﱎﱐﱑ ﱒ ﱓﱔﱕ ﱖ
رسوله صلى هللا علیه وسلم الشورى في قوله سبحانه :ﱡ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱏ

ﱥﱧﱨﱩﱪﱫﱠ[آل عمران .]159 :إن تشریع مبدأ الشورى في الفقه اإلسالمي
ﱟﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱦ
ﱠ
ﱛﱜ ﱝ ﱞ
هو من باب منع الستبداد بالرأي وتمكین جماعة األمة من إبداء رأيها ومناقشة غیرها في ذلك ،وهذه الشورى ل تتم في املنظومة

9غرایبة ،رحیل محمد  ،الحقوق والحریات السیاسیة فی الشرعیة السالمیة ،داراملنار  ،عمان ،الردن  ،ط2001 ،1م،ص.296
 10البخاری ،ابو عبد هللا محمد بن اسمعیل بن ابراهیم  ،صحیح البخاری ،کتاب فضائل الصحابة  ،حدیث برقم  ،3467دارالفکر  ،ط1،1991م ،تحقیق الشیخ عبد العزیز بن
باز.
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السیاسية إل بوجود الرأي املخالف للحزب الحاكم (املعارضة السیاسية) ،والذي یتمثل بطریق تعدد األحزاب في داخل الدولة
اإلسالمية؛ وبناء علیه یكون قیام األحزاب هذه من قبیل الواجبات الشرعية.
الفرع الثاني :املعارضون ملشروعیة األحزاب السیاسية في الفقه اإلسالمي
وهذا التجاه یعارض وجود األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية وان كانت أحزابا إسالمية واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها:
 .1أن هللا عز وجل أمرنا بالجتماع ونهانا عن الفرقة والخالف .والحزبية مظنة الفرقة والبغضاء بین أهل اإلسالم.
 .2الختالف و الفتراق من أکبر مظاهر التعددیة في األحزاب السیاسية ،و هذا یؤدي إلی جلب الشر والخیر کلیهما علی املسلمین،
ولکن شرها أکبر من خیرها ،وإذا اشتمل األمر علی الخیر والشر فالشریعة تنظر للغالب منهما ،إن کان الغالب هي املصلحة
فتجیزه ،و إذا کان الغالب هي املفسدة فتمنعه ،وعلى هذا فال یسمح بتشکیل األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية إل إذا
اشتملت علی املصلحة الراجحة  ،ولم تؤد إلی الفرقة والفتنة والتنازع والعصبیات الجاهلیة ،و النصوص الشرعية من الکتاب و
السنة تحذر املسلمین من الختالف و تأمرهم بلزوم الجماعة)11 ( .
ﱲ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ [األنعام .]159 :و
 .3قال هللا تعالی :ﱡ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱳ
ﳍﳏ ﳐﳑ
ﳎ
قال هللا تعالی :ﱡ ﲽﲾﲿﳀﳁﳂ ﳃ ﳄﳅﳆﳇﳈ ﳉﳊ ﳋﳌ

ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ [الروم .]23-31 :فالفرقة والختالف من صفات املشرکین ونهینا عن التشبه والقتداء بهم وحتی إذا وقع
َ
الختالف بین املسلمین  ،علیهم إن یبادروا إلی رفعه فورا برده إلی الکتاب و السنة و في ضوئهما یتفقون علی ش یء واحد .قال هللا
ﳜﳞ
ﳝ
ﳍ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ
تعالی :ﱡ ﳄ ﳅﳆ ﳇﳈ ﳉﳊﳋ ﳌ ﳎ

ﳟﳠ ﳡﳢ ﱠ [النساء .]59 :کما أن الرسول صلی هللا علیه وسلم نهی املسلمین عن التنازع و الختالف ،فقد روی عن
عبدهللا بن عمر رض ی هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم (ل تجتمع أمتی علی ضاللة وید هللا مع الجماعة و من
شذ شذ في النار)( ،)12و روی عن أبي ذرالغفاری رض ی هللا عنه(  )13قال :قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم (من فارق الجماعة
َ
شبرا فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه )(  ، )14و عن عبد هللا بن عمر رض ی هللا عنهما قال  :سمع الرسول صلی هللا علیه وسلم
أصوات رجلین اختلفا في آیة فخرج علینا یعرف من وجهه الغضب  ،فقال( إنما هلك من کان قبلکم باختالفهم في الکتاب))15 (.
اإلسالم ربط املسلمین بالروابط األخویة املحکمة وأوجب بینهم الود والتعاون والتکافل والولء مایکفل وحدتهم الجتماعیة
ﲰ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ [الحجرات:
ﲱ
تفوق العالقات والوشائج األخری ،قال تعالی :ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲅ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ
ﲆ
 ،]10و قال تعالی  :ﱡ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ[التوبة ،]71 :والرسول صلی هللا علیه وسلم مدح
ﲒﲔﲕ ﲗ
ﲓ
ﲏﲐ ﲑ
16
هذه العالقة وعظم من شأنها و رتب علیها الحقوق ،وذلک فيما ورد عن أبي موس ی األشعري رض ي هللا عنه ( ) أنه قال :قال
َ
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ( :املؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا )(  ،)17و فيما روی اإلمام مسلم عن عبدهللا بن عمر
رض ی هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ( املسلم أخو املسلم ،ل یظلمه ول یسلمه ،من کان في حاجه أخیه کان
هللا في حاجته )(  ،)18وورد في الصحیح عن أنس بن مالک رض ی هللا عنه قال :قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم (ل تباغضوا ول
تحاسدوا و ل تدابروا و کونوا عباد هللا إخوانا ،و ل یحل ملسلم أن یهجر أخاه فوق ثالثة أیام)( .)19

 11والطريق السوي إلي وحدة املسلمین ،املجذوب ،ص، 63و األحزاب السياسية في اإلسالم ،املباركفوري ،ص. 27_25
 12الجامع الصحيح ،اإلمام الترمذي ،ج/ 4ص، 466الرقم، 2167كتاب الفتن ،و الحديث صحيح لغیره كما يقول شعيب األرنؤوط في تعليقه علي املسند لإلمام أحمد .
 13هو جندب بن جنادة الغفاري ،أحد السابقین األولین من نجياء أصحاب محمد صلي هللا عليه وسلم ،لزمه و جاهد معه ،و كان رأسا في الزهد و الصدق و العلم والعمل قوال
بالحق ل تأخذه في هللا لومة لئم ،و قد شهد فتح بيت املقدس مع عمر ،توفي في عهد عثمان بالربذة ،و صلي عليه عبدهللا بن مسعود ،رض ي هللا عنهم ( ،انظر_شیر أعالم النبالء/ 2 :
. ) 46
 14سنن أبي داود ،ج/ 5ص، 118الرقم  ، 4758كتاب السنة .
 15صحيح مسلم ،ج/ 4ص، 2053رقم الحديث  2666كتاب العلم .
 16هو أبو موس ي األشعري عبدهللا بن قيس بن سليم التميمي ،صاحب رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ،أسلم بمكة و هاجر إلي الحبشة و قدم ليالي فتح خيبر و غزا و جاهد مع النبي
صلي هللا عليه وسلم و حمل عنه علما كثیرا ،استعمله الرسول صلي هللا عليه وسلم و معاذا علي زبيد وعدن  ،وولي الكوفة و البصرة لعمر وعثمان ،وهو فتح تستر و لم يكن في
الصحابة أحد أحسن صوتا منه ومات بالكوفة سنة اثنتین و أربعین رض ي هللا عنه (سیر أعالم النبالء. )380/ 2:
 17صحيح البخاري ،ج/ 8ص، 14كتاب األدب .و صحيح مسلم ،ج/ 4ص ، 1999رقم الحديث  2585كتاب البر .
 18صحيح مسلم ،ج/ 4ص ، 1996رقم الحديث  2580كتاب البر .
 19صحيح البخاري ،ج/ 8ص ، 23كتاب األدب .
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وعن النعمان بن بشیر رض ي هللا عنه ( )20أن الرسول صلي هللا عليه وسلم قال ( مثل الؤمنین في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم
كالجسد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر و الحمي) ( .)21و عنه قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم (
املسلمون كرجل واحد إن اشتكي عينه اشتكي كله و إن اشتكي رأسه اشتكي كله ) ( .)22فهذه النصوص كلها تدل دللة واضحة
علي أن أساس الولء و البراء بین املسلمین هو اإلسالم وحده ،و أنه ل يحق ألحد أن يأتي ببدل عنه من النعرات الجاهلية
املمقوتة التي نهي اإلسالم عن الدعوة لها فقد روي عن جبیر بن املطعم رض ي هللا عنه( )23قال :قال رسول هللا صلي هللا عليه
وسلم ( ليس منا من دعا إلي عصبية ،و ليس منا من قاتل عصبية و ليس منا من مات علي عصبية )( .)24و عن جابر بن عبدهللا
رض ي هللا عنه قال :إن الرسول صلي هللا عليه وسلم قال للمهاجرين و األنصار حينما اختلفوا و نادوا باسم القزومية ،يا
لألنصار ،يا للمهاجرين( ما بال دعوي الجاهلية؟فإنها منتنة))25( .
 .4ينهي اإلسالم عن التنافس علي الحكم ،وطلب اإلمارة ،ألنها في نظرة تكليف ل تشريف يصعب تحملها علي الوجه الصحيح،
والقيام بأعبائها أمانة قل من يقدر علي أدائها ،كما أن هذا التنافس والحرص على الوصول إلى الحكم يتنافي مع روابط األخوة
والتضامن والتكافل والترابط بین املسلمین ،ول ريب أن األحزاب السياسية هدفها الرئيس هوخوض املعارك النتخابية الحامية،
وبذل كل الوسائل املشروعة وغیر املشروعة للوصول إلى املجالس النيابية و كراس ي الحكم .
ومما يدل علي منع التنافس على كرس ي الحكم وطلب اإلمارة ما ورد عن أبي موس ی األشعري رض ي هللا عنه قال ( :دخلت علي النبي
صلي هللا عليه وسلم أنا و رجالن من بني عمي ،فقال أحدهما :يا رسول هللا أمرنا علي بعض ما ولك هللا و قال اآلخر مثل ذلك
فقال صلى هللا عليه وسلم  :إنا وهللا ل نولي على هذا العمل أحدا سأله و ل أحدا حرص عليه ) وفي رواية ( ل نستعمل علي عملنا
من أراده))26( .
وما ورد عن أبي ذر رض ي هللا عنه قال :قلت يا رسول هللا أل تستعملني ؟ قال فضرب بيده علي منكبي ثم قال ( يا أبا ذر إنك
ضعيف ،وإنها أمانة ،وإنها يوم القيامة خزي وندامة إل من أخذها بحقها و أدي الذي عليه فيها ))27 ( .
وما ورد عن عبد الرحمن بن سمرة رض ي هللا عنه(  )28قال :قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم (يا عبد الرحمن بن سمرة ل تسأل
اإلمارة ،فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ،وإن أعطيتها من غیر مسألة أعنت عليها ))29 ( .
وعن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن الرسول صلي هللا عليه وسلم قال ( :إنكم ستحرصون علي اإلمارة و ستكون ندامة يوم القيامة
فنعم املرضعة و بئست الفاطمة ))30 (.

املناقشة والترجیح
الرأي الراجح في حكم وجود األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية
وبناء على ما سبق فإن الراجح في حكم وجود األحزاب السیاسية هو ما ذهب إلیه املؤیدون وذلك لقوة ما استدلوا بها وملا یأتي من
أدلة:
ّ
 .1أنه من املسلم به أن اإلنسان ل یستطیع أن یعیش وحده منفردا مستغنیا عن غیره؛ بل لبد له ان یستعین بغیره في تحقیق
مصالحه وحاجیاته ،فهو ومن خالل فطرته التي فطر عليها یحتاج غیره لكي یحقق احتیاجاته ورغباته ،ولیس من املمكن له أن

 20النعمان بن بشیر بن سعد األنصاري الخزرجي ،ولد عام اثنین من الهجرة في ربيع اآلخر ،و في سنة أربع و ستین قتلته خيل مروان و هو هارب من حمص بعد أن بلغه قتل
الضحاك بن قيس بمرج راهط ،و كان واليا علي حمص لعبدهللا بن الزبیر( .الستيعاب.)1494/ 4 :
 21صحيح مسلم ،ج/ 4ص ، 1999رقم الحديث  2584كتاب البر .
 22صحيح مسلم ،ج/ 4ص ، 2000رقم الحديث  2586كتاب البر.
 23هو جبیر بن مطعم بن عدي القرش ،أسلم بین الحديبية و الفتح و قيل في الفتح  ،وقال البغوي أسلم قبل فتح مكة ،و قال له النبي صلي هللا عليه و سلم لو كان أبوك حيا و
كلمني في أسري بدر لوهبتهم له ،مات سنة سبع أو ثمان أو تسعة و خمسین(.انظر_اإلصابة.)462/ 1 :
24سنن أبي داود ،ج/ 5ص، 342الرقم ، 5121كتاب األدب .
 25صحيح مسلم ج / 4ص ، 1999رقم الحديث  2584كتاب البر .
 26صحيح مسلم ،ج / 3ص ، 1456رقم الحديث  1733كتاب اإلمارة .
 27صحيح مسلم ،ج / 3ص، 1457رقم الحديث  1825كتاب اإلمارة .
 28عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرش ي ،أسلم يوم الفتح ،و كان أحد األشراف نزل البصرة و عزا سجستان أمیرا علي جيش ،قال له رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يا عبد
الرحمن ل تسأل اإلمارة ،مات بالبصرة سنة خمسین(.سیر أعالم النبالء. ) 571/ 2 :
 29صحيح البخاري  ،ج/ 9ص ، 79كتاب األحكام و صحيخ مسلم ،ج/ 3ص ، 1456رقم الحديث  1652كتاب اإلمارة .
 30صحيح البخاري ،ج / 9ص ، 79و معنی الحديث أن اإلمارة نعم أولها عندما يكون معها إقبال الدنيا ،و بئس آخرها عند ما يخرج اإلنسان منها ،و ذلك ألن معها املال و الجاه و
اللذات الحسية و الوهمية أول لكن آخرها قتل وعزل ومطالبات التعبات في اآلخرة .
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یقوم بكل ما یحتاج الیه بنفسه بل إنه یحتاج إلى قوم یقوم كل واحد منهم بش یء مما یحتاج إلیه( .)31واألحزاب السیاسية تحقق
هذه الستجابة الواقعیة للفطرة اإلنسانیة التی فطر هللا تعالى الناس عليها ،وذلك ملا تمثله من إطار فكري ومحور تجمعي أکثر
رقيا وتحضرا)32(.
 .2أن األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية؛ وسیلة مؤثرة في تطبیق املبادئ العامة التی أمرت بها الشریعة اإلسالمية كالشورى
والعدل واملساواة واألمر باملعروف والنهی عن املنكر ،وذلك في زمن تعقدت فيه املشكالت وتعددت ،وازداد عدد السكان وكثر
العمران ،وبالتالي فإنه من الصعب التعرف على من یجب مشورتهم ،دون وجود هذه األحزاب واحترام التعددیة السیاسية في
الدولة)33(.
 .3إن املعارضة السیاسية الهادفة والناجحة البناءة یصعب قیامها من غیر وجود أحزاب سیاسیة ،وذلك ملا تمثله هذه املعارضة
من ظاهرة صحیة في تطور املجتمعات وتربیتها على روح الختالف وتقبل الرأي املعارض واحترامه والعتراف بوجوده .وعلیه فإن
هذه األحزاب هي املحفز على وجود هذه املعارضة واحترامها.

املبحث الثالث :الضوابط املتعلقة بمشروعیة وجود األحزاب السیاسية في إالسالم
إن مشروعیة وجود األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية ترتبط بعدة ضوابط هي فيما یأتي:
 .1أن املرجعیة األساسیة في فلسفة وجود هذه األحزاب وبنائها قواعد الشریعة ااإلسالمية ومبادئها الكلیة من حیث الحالل والحرام
والوسیلة واملقصد ،وذلك لن هللا عزوجل تعبدنا بالوسائل والغایات ،فكل وسیلة تحقق مقاصد الشارع فهی وسیلة محمودة،
وما كان منها یخالف مقاصد الشارع فهو مذموم ومنهی عنه ،فإذا كانت األحزاب ااإلسالمية تجتمع فيما بینها على ما أمر هللا به
ورسوله صلى هللا علیه وسلم من غیر زیادة ول نقصان ،فهم من جماعة املؤمنین لهم مالهم ،وعليهم ما عليهم ،وأما إذا تعصبوا
لحزبهم ،وكانوا ل یرون ال رأيهم ،ول یقبلون رأي غیرهم املخالف لهم سواء أكان ذلك على سبیل الحق أم على سبیل الباطل ،فإن
هذا یكون من باب التفرق والختالف الذي ذمه هللا ورسوله ،فاهلل سبحانه إنما أمر بالوحدة والجماعة والتعاون على البر
والتقوى ونهی عن االختالف والتنازع ،حیث قال سبحانه وتعالى :ﱡ ﱁﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ
ﱟ ﱡ ﱢﱣﱤ
ﱜﱞ ﱠ
ﱝ
ﱍﱎﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ
ﱵ ﱷﱸ ﱹ ﱺﱻﱼﱽ
ﱩ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱶ
ﱪ
ﱥ ﱦ ﱧﱨ

.2
.3
.4
.5
.6
.7

ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ [املائدة ،]3 :فمبادئ إلسالم ومقاصده هی صمام ألمان لتكوین األحزاب وتشریع وجودها ،وكل حزب
امتثلها والتزم بها فال مانع من تكوینه في الدولة ااإلسالمية والسماح له بمباشرة نشاطه فيها ،والحزب الذي یتناقض مع إلسالم
ل یسمح له بالعمل في الدولة اإلسالمية ل بد من منعه وحظره فيها.
أل يترتب على املشاركة إقرار للتقنین الباطل ،وبيان أن حق التشريع مقصور على الوحي ،ول يجوز ألحد من البشر مزاحمة هذا
الحق.
أن املشارك في هذه املجالس يجب أن يظهر للناس أن مشاركته ل تستلزم الرضا بواقع هذه القوانین املخالفة للشرع ومؤسساتها
املنبثقة عنها.
أن تكون مصلحة املشاركة ظاهرة متحققة ل خفية أو موهومة أو ل اعتبار لها ،وأل يترتب على تلك املشاركة مفسدة أعظم من
املصالح املراد تحقيقها ،أو املفاسد املراد دفعها.
أن املشاركة في هذه املجالس ل تلغي مبدأ الولء والبراء ،بل يجب أن تكون هذه املجالس ميدانا لبيان هذه القضية وتحقيقها
والصدع بها حسب مقتضيات املصلحة الشرعية.
أن املشاركة في هذه املجالس ليست بديال عن املنهج النبوي في إقامة اإلسالم وتغيیر الواقع ،وإنما هي من أجل تحقيق املصالح
وتخفيف املفاسد.
أل تفض ي هذه املشاركات إلى تضخم العمل السياس ي على حساب الجهد العلمي والدعوي ،فيجب حساب األولويات بدقة ،وأل
يحصر العمل اإلسالمي في هذه الدائرة.

 31الفارابی،ابو النصرالفاربی ،آراء اهل املدینة الفاضلة ،دارالقاموس ،بیروت،د.ط  ،د.ت ،ص.59
 32غرایبة ،رحیل محمد  ،الحقوق والحریات السیاسیة فی الشرعیة السالمیة ،ص.273
 33الخطیب ،الحزاب السیاسیة ودورها فی أنظمة الحکم املعاصرة  ،ص .650
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 .8أل يترتب على تلك املشاركات استدراج إلى تنازلت وترخصات ل تقابل بمصالح راجحة ،فيفقد العمل مشروعيته ،ويذهب جهد
أهل اإلسالم هباء.
 .9عند القسم على احترام الدساتیر يقيد بنية الحالف فيما ل يخالف شرع هللا تعالى ،وإذا كان املستحلف ظاملا فاليمین على نية
الحالف ،بخالف ما إذا كان املستحلف مظلوما.
 .10إدراك أن هذه األعمال مما يدخل في نطاق املسائل اإلجتهاد التي ل يصلح فيها اتهام النيات ،أو التعدي على املخالف فيها ونسبته
إلى ما ليحل من املنكرات ،كما ل ينكر على من لم يشارك فيها)34(.
هذه أهم الضوابط التي ينبغي اإللتزام بها ملن يريد أن يخوض هذه املشاركات وضعها العلماء القائلون بالجواز.
وبناء على هذه الضوابط املتعلقة بمشروعیة وجود األحزاب السیاسية في الدولة ااإلسالمية یقف الباحث على أمرین :
أولهما :أن الخالف في وجهات النظر السیاسية یجب أن یكون من أجل صالح األمة العام ،والرقي بها لألفضل ویؤدي إلى لم شملها
وتجنیبها الفرقة والختالف .
وثانیهما :أن الحفاظ على وحدة األمة اإلسالمية مقصد من مقاصد الشریعة ومبدأ عام من مبادئها ،ل یجوز لحد تجاوزه أو التعدي
علیه ،وبأن كل ما یناقض هذا املقصد ویؤدي إلى تفریق األمة وإضعافها ل یكون مشروعا.
وعلیه فإذا تحولت األحزاب السیاسية إلى معول يهدم جسم األمة ویضعفها ویذهب ریحها فال تكون مشروعة ،ولن تعود إلى املشروعیة
إل إذا أصبحت املعول البناء الذي یقويها ویوحدها ویقودها ملا فيه الخیر والصالح.

املبحث الرابع :مصالح األحزاب السیاسية ومفاسدها في الفقه اإلسالمي
مصالح األحزاب السیاسية ومفاسدها في الفقه اإلسالمي
ُیعد بحث املصالح واملفاسد الخاصة بوجود األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية من األمور املهمة ملا تمثله من محاولة
للوقوف على أهم مبررات قیامها ،ومعرفة النتقادات والسیئات املترتبة على واقع عملها وأفعالها ،ومن هنا كان ل بد من دراسة ذلك
فيما یأتی من مطالب .
املطلب األول :مصالح وإیجابيات وجود األحزاب السیاسية ویتمثل ذلك بعدة أمورمنها:
ا
أوال :األحزاب مدرسة الشعب من الناحیة السیاسية
ویظهر ذلك فيما یأتي:
 .1توضیح مشكالت الشعب السیاسية العامة منها والخاصة ،وترتیبها من حیث األهمیة واألولویات وفق سلم الضروریات
والحاجیات والتحسینیات.
 .2دراسة هذه املشكالت بتفصیالتها دراسة علمیة موضوعیة بناءة بهدف التقویم والتطویر والبناء ،ومن ثم وضع طرق الحل
واملعالجة بما یحقق املصالح ویمنع عنهم املفاسد .
 .3زیادة الوعي لدى أفراد املجتمع بأهمیة وجود الدولة وأن تكون وفق البناء املؤسس ي الناجح الذي یحدد شكلها وواجهتها ومدى
قدرتها على تلبیة حاجاتهم واحترام حریاتهم واختالفاتهم.
 .4إن وجود هذه األحزاب مسألة لزمة بهدف الوقوف على طبیعة الخالف والختالف وأهمیة ذلك في بناء العقلیة الوطنیة واألممیة
في تقبل الرأي اآلخر ومعرفة آثار ذلك على البنیة الشرعية لوجود الدولة وأهمیة ذلك في استقرارها وتنمیة مؤسساتها وتطورها.
ا
ثانیا :األحزاب السیاسية همزة وصل بين السلطة الحاكمة والشعب
فإذا وصلت األحزاب السیاسية للسلطة بطرق نزيهة مشروعة بعیدة عن الفساد والعنف والنقالب وذلك من خالل اختیار
الشعب لها وبیعتها وانتخابها وكانت معبرة بشكل حقیقی عن إرادته؛ فإن ذلك مدعاة ألن یثق الشعب بها فيتواصل معها ویناقشها
ویقوم سلوکها وتصرفاتها ،وبالتالی یکون في مقدوره التاثیر فيمن ینوب عنه عند السلطة الحاکمة ،وذلك بهدف تحقیق مصالحه التي
یرغب في الوصول إليها من خالل هذه األحزاب)35(.
ا
ثالثا :األحزاب السیاسية عنصراالستقرارفي الحیاة السیاسية
فهي ومن خالل تنوع كفاءاتها في شتی املجالت القتصادیة والسیاسية والجتماعیة والعلمیة والتكنولوجیة ...تقوم بوضع خطط
بعیدة املدى تمتد عبر األجیال والعقود بهدف البناء والتطویر ،والحكومات واألفراد أعمارهم قصیرة ،وكثیر من املشروعات واألهداف
 34املشاركة السياسية املعاصرة في ضوء السياسة الشرعية  ،ملحمد يسرى ابراهيم،ص .98
 35الطماوی ،سلیمان محمد  ،السلطات الثالث فی الدساتیر العربیة املعاصرة وفی الفکر السیاس ی السالمی ،ص.548
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تحتاج لزمن طویل کی تخرج إلى حیز التنفيذ ول یكفي فيها مجهود فرد واحد بل ل بد من تضافر الجهود على مدى العصور لتحقیق
هذه األهداف املنشودة ،ومن هنا كانت األحزاب السیاسية هي التجمعات املؤهلة  )36(.لوضع برامج الدولة املتعددة وخططها
املستقبلیة التي تعمل على تطویر األمة واستقرارها ونهضتها في شتی املجالت.
رابعا :األحزاب السیاسية تعتبر أجهز رقابة على أعمال الحكومة
إذ إن وجود األحزاب معناه وجود املعارضة ،ووجود املعارضة یحول دون انفراد السلطة بالرأي ،ویدفعها إلى دراسة القرارات دراسة
عمیقة واعیة قبل املصادقة عليها حتی ل تكون محل انتقاد من قبل املعارضة( .)37فاملعارضة الجماعية املنظمة أقدر على انتقاد
الحزب الحاكم وتصویبه ومكافحة فساده بل إن هذا من قبیل األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي أمرت به األمة اإلسالمية في كثیر
من النصوص القرآنیة واألحادیث النبویة الشریفة كقوله تعالى :ﱡ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﲐ ﲒ ﲓﲔ ﲕ
ﲑ
ﱗﱠ [آل عمران ،]110 :وقوله تعالی :ﱡ ﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎ ﲏ

ﱠ [آل عمران ،]104 :وهذا ما دعا إلیه خلفاء اإلسالم األوائل كأبي بكر وعمر رض ی هللا عنهما فكالهما طلب من املعارضة أن تصوبه
وتنتقده إن انحرف عن جادة الصواب .فاإلسالم ل یعرف الحاكم امللهم الذي ل یخطئ ول یري شعبه إل ما یرى هو وحزبه بل ینتقد
ویسأل ویصوب ویحاسب ویعزل من جهة املعارضة فهو وحزبه یتصرف بما فيه مصلحة األمة ل مصلحته ومصلحة حزبه ،وضمان
ذلك األحزاب السیاسية املعارضة التی تراقب وتنتقد من أجل اإلصالح والبناء ل من أجل النتقاد واملعارضة فقط .
ا
خامسا :لألحزاب السیاسية دورفي صناعة القیادات ذوي الكفاءات والخبر في الشؤون العامة
ویظهر ذلك من خالل أمرین هما:
38
 .1تكوین نخبة ممتازة من أبناء األمة قادرة على تسلم مقالید السلطة ) (.وذلك من خالل التنشئة والتربیة واإلعداد التی تبنی
علیه فلسفة وجود الحزب السیاس ي
39
 .2توفیر أجیال متالحقة یتمتعون بالكفاءة والقدرة لتولی املراكز املهمة في الدولة ( ) وقیادة البلد في اي حالت طارئة أو بسبب
انتخابات عاجلة أو غیرها ،وهذا یجنب البالد الفراغ السیاس ي والقیادي والفوض ی التی قد تنتج عن ذلك ،وهذا من املصالح
الضروریة التی تحتاجها األمة اإلسالمية لنهضتها وتقدمها ،ألنها بقیاداتها وكوادرها عبارة عن قیادة مدربة ومعدة لتتولى زمام األمر
في جمیع الحالت الطبیعیة منها والطارئة .
ولقد كان لألحزاب السیاسية دور فاعل في استقطاب الجهود املخلصة من أبناء األمة وإذكاء الحماسة من أجل التحرر والتخلص
من النفوذ األجنبی ،واألحزاب خیر وسیلة للقضاء على الفتن التي حدثت وتحدث عند انتقال السلطة من الهیئة الحاكمة إلى هیئة
أخرى )40(.
املطلب الثاني :مفاسد وجود األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية
وتتمثل مفاسد وجود هذه األحزاب بأمور منها :
ا
أوال :األحزاب السیاسية تفتت وحدة األمة
وذلك ألنها تعمل على تقسیم فرقا وشیعا متناحرة يهاجم کل منها غیره ،وهذا یؤدي إلى تباعد املواطنین عن بعضهم بعضا ،وفصم
عری الوحدة والتکاتف ومن ثم اضطراب الحکم ( )41ویتضح صدق هذا النقد في دول العالم الثالث التي لم تالف لغة الحوار
واملناقشة واعتماد قوة الدلیل ومقارعة الحجة بالحجة بل قوة العنف والسالح لفرض آرائها ،فلیس العیب أن تختلف وجهات النظر
فذلك عالمة تقدم ورقي ،لکن العیب أن تلجأ السلطة للبطش باملعارضة وفرض وجهة نظرها بالقوة)42(.

 36املراجع السابقة .
 37الحلو ،ماجد راغب ،الدولة فی میزان الشریعة  ،دار املطبوعات الجامعیة  ،السکندریة  ،د.ط1996 ،م ،ص .269
 38الطماوی ،سلیمان محمد  ،السلطات الثالث فی الدساتیر العربیة املعاصرة وفی الفکر السیاس ی السالمی ،ص.547
 39بسیونی ،عبد الغنی بسیونی عبد هللا ،النظم السیاسیة (دراسة لنظریةالدولة والحکومة والحقوق والحریات فی الفکر السالمی والفکر الوروبی) ،الدارالجامعیة  ،السکندریة
،د.ط  ،د.ت ،ص.325
 40النصاری ،عبد الحمید اسماعیل ،الشوری واثرها فی الدیمقراطیة  ،دارالفکر العربی  ،القاهرة 1996 ،م،ص .439-435
 41الخطیب ،الحزاب السیاسیة ودورها فی أنظمة الحکم املعاصرة  ،ص .53
 42النصاری ،عبد الحمید اسماعیل ،الشوری واثرها فی الدیمقراطیة  ،دارالفکر العربی  ،القاهرة 1996 ،م،ص .378
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ا
ثانیا :األحزاب السیاسية تشتت قوى الدولة
فاألصل أن تلتف جمیع القوى في الدولة نحو هدف موحد للنهوض باألمة والرقي بها ،لكن األحزاب تعمل على تقسیم األمة إلى مؤید
ومعارض ،ویتربص كل حزب باآلخرین لیوقعه في مصائده ومكائده ولیضعفه قدر اإلمكان حتی ل یصل إلى السلطة وفي هذا تبدید
للجهود والقوى في الدولة)43(.
ویظهر ذلك من خالل الواقع املعاش عندما ل تقوى األمة بسبب تفرقها وتمزقها على مواجهة املشكالت والتحدیات التی تالقيها في
هذه األیام ،فاألمة ضعیفة كغثاء السیل تتداعى عليها األمم كتداع األكلة إلى قصعتها ،فكیف وقد مزقتها أحزابها السیاسية وساهمت في
تأخرها وعدم تقدمها؟ .
ا
ثالثا :تقدیم مصالح الحزب على مصالح األمة
إن الهدف الذي وجدت األحزاب من أجله هو العمل من أجل املصلحة العامة وتقدیمها على املصلحة الخاصة ،لکن کثیرا من
األحزاب تنحرف عن أداء رسالتها وتجری وراء مصالح حزبیة ضیقة ،وقد غالی کثیر منها في ذلك فجعل الحزبیة معیارا للمصالح
واملفاسد ،ومنظارا ینظر منه لألفراد ل باعتبار کفائتهم وقدراتهم العلمیة واملهنة وإنما باعتبار انتمائهم الحزبي واملذهبي(  ) 44وبالتالي
قدم املصلحة الخاصة الضیقة على املصلحة العامة ،وهذا أمر مخالف ملبادئ التشریع اإلسالمي الذي یقدم املصلحة العامة ویعتبرها
ویرجحها على املصلحة الخاصة .
رابعا :الحزبیة تسهم في جمود الحركة السیاسية والحد من حریة الفرد
وذلك من خالل األسلوب الحزبي الذي یفرض على الفرد آراء الحزب حتی لو لم یقتنع بها ،فبذلك تنعدم حریة النائب فيذهب إلى
البرملان وهو یعلم ملن سیعطی صوته ،فتكون املناقشات الدائرة مجرد مناظرات کالمیة ل طائل منها ألن النتیجة قد حسمت
مسبقا( .)45بأنها في حلقة واحدة ل یجوز تجاوزها والخروج عليها وبالتالي وكأننا جعلنا الفرد وكذلك املجتمع یعیش في دائرة التقلید
املذمومة التي ل ترجع إلى الشرع كمعیار أساس ي للحكم على األشیاء من حیث القبول والرد ،وإنما الواجب اتباعه في هذه الحالة هو
الحزب فقط بإیجابياته وسلبیاته ،فما یراه الحزب لبد من قیام الفرد به وإن خالف قناعاته أو کان مخالفا للصواب.
ا
خامسا :برامج األحزاب السیاسية هی للدعایة ومن باب القول دون العمل
ویكون ذلك من خالل ما یأتي:
 .1الحمالت الدعایة اإلنتخابية التی تقوم بها وتنفذها على أرض الواقع بهدف جذب الرأي العام نحوها.
 .2قلب الحقائق وتشویه صورة الطرف األخر ،وبالتالي فهي سائل تزییف وتشویه للرأي العام.
 .3طرح برامج عمل قابله للتطبیق خالل فترة الدعایة النتخأبية فقط ،ول یكون لها أي أثر على أرض الواقع ،وعلیه فإنها تقول ما ل
تفعل وهذا أمر یخالف مراد هللا تعالى عندما نهی عن قول اإلنسان ما ل یفعله حیث قال :ﱡ ﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑ

ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﱠ[الصف ،]3-2 :وبعد كل هذا كیف تكون األحزاب مرآة صادقة لألمة ،وهی مخالفة
للهدف الذي وجدت من أجله؟! ()46
ومن خالل املوازنة بين املصالح واملفاسد لألحزاب نلحظ أن إیجابيات وجودها تفوق سلبیاتها وذلك بأمرین هما:
ا
أوال :إذا التزمت هذه األحزاب أصول الشریعة ومبادئها ،وعملت لصالح األمة ووحدتها ل لصالح حزببة ضیقة .
ثان ایا :أن یكون هدفها من معارضة السلطة الحاكمة التصحیح والتصویب والسیر باألمة لألفضل ل مجرد النتقاد ٌ
وتصید األخطاء.
وذلک لننا نرید أحزابا سیاسیة تشد من عضد السلطة وتقويها ما دامت علی الحق ،وتنتقدها وتصوبها إذا جانبت الصواب وأخط.

الخاتمة واهم النتائج
بعد هذا التطواف مع آراء الباحثین املختلفة حول قضية التعددية الحزبية السياسية في الدولة اإلسالمية نلخص أهم نتائج
البحث وذلك فيما یأتي:
 .1إن الرقابة على الحاكم وعلى السلطة أصل من أصول النظام السياس ي ،وقد مارست األمة اإلسالمية هذا األصل في أزهى عصور
اإلسالم عصر الخالفة الراشدة  ،ومن واجب األمة أن تمارس هذا الحق في كل العصور .

 43الطماوی ،سلیمان محمد  ،السلطات الثالث فی الدساتیر العربیة املعاصرة وفی الفکر السیاس ی السالمی ،ص.545
 44الخطیب ،الحزاب السیاسیة ودورها فی أنظمة الحکم املعاصرة  ،ص .51
 45الطماوی ،سلیمان محمد  ،السلطات الثالث فی الدساتیر العربیة املعاصرة وفی الفکر السیاس ی السالمی ،ص.546
 46الخطیب ،الحزاب السیاسیة ودورها فی أنظمة الحکم املعاصرة  ،ص  ،54وانظر :النصاری ،الشوری ،ص.376
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 .2حق الرقابة يمكن أن تمارس من خالل وسائل مختلفة ،يمكن أن يمارس بصورة فردية ويمكن ممارسته من خالل مجلس
الشورى الذي يتم تشكيله داخل النظام اإلسالمي من ممثلي األمة الشعب ،ويمكن كذلك عند الضرورة عن طريق تشكيل
تجمعات نقابية أو أحزاب سياسية ،فاألحزاب السياسية ليست الوسيلة الوحيدة ملمارسة حق الرقابة واملعارضة ،لكن إذا لم
يمكن ممارسة هذا الحق إل من خالل تشكيل األحزاب السياسية عندئذ يجب تشكيلها ،فهي وسيلة و ليست غاية ،والوسائل
تأخذ حكم الغايات.
 .3األحزاب السیاسية في جسم الدولة اإلسالمية مشروعة ،وإن كانت تتبنی وجهة نظر مغایرة للوجهة التی تتبنها السلطة
الحاكمة.
 .4إن مشروعیة وجود األحزاب السیاسية ترتبط بشروط منها :أن تعمل هذه األحزاب من اجل الصالح العام ،وأن تتغلب
منافعها على مفاسدها.
 .5مما ل شك فيه ان لألحزاب السیاسية الكثیر من املنافع؛ فهي مدارس للشعوب في املیادین السیاسية ،وتسهم في صناعة
القیادات الشابة القادرة على تولی زمام السلطة ،وهي تعد أجهزة الرقابة على السلطة الحاكمة في كافة املجالت .
 .6قد یتسبب وجود األحزاب السیاسية ببعض املفاسد ومن ذلك :تشتیت قوى الدولة وإذهاب ریحها فيطمع بها الطامعون،
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Abstract: This study addressed the issue of partisan pluralism in the Islamic state, where it stood
on its legitimacy and talked about the extent of its legitimacy and the legitimate opinion in its
existence within the Islamic State, and then showed evidence of those who supported its
existence as well as those who opposed it, and then stood on the view that the most correct view
of the legitimacy of its existence according to the rules must be taken and considered, and
concluded that the study is aware of the consequences of public interests beyond the evils of its
existence and that the conscious leadership is able to avoid these evils if the goal is to prevail the
public interest Special interest.
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