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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة التقرير
حممد، وعلى آله احلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني، نبينا 

 الطاهرين، وصحبه الطيبني، ومن اهتدى هبديه، واسنت بستنه إىل يوم الدين، أما بعد:
فلملا، وكيفية اإلفادة منلا، ا، يسلل على اإلنسان إن البحث عن أصول األشياء، وصفاهتف

 املعنوي يالفكر  جلانباب انب احلياة املادية، فإن ارتباطهجبو  وإن كان هذا الطرح الفكرة متعلًقا
انتماء، يسعى جمموعة من األفكار، إىل مذهب، أو حيث إن معرفة الطرق اليت يتم هبا حتويل  ؛أكثر

والتغافل عن  -إن وجدت-وترغيب الناس فيلا بتضخيم حماسنلا متبعوه لرتوجيه برفع الشعارات 
قاهتا، ورد ذلك لرتوجيلا، وتتبع نتائج تطبي ووسائللمأصحاب هذه األفكار إن معرفة طرق سيئاهتا، 

 إىل الكتاب والسنة لتحديد مدى صوابه، هو الطريق السليم للحكم على خمتلف األفكار.
 

، يظلر حممد مفيتللدكتور )نقض اجلذور الفكرية للدميقراطية الغربية( ويف هذا الكتاب 
ن خمالفة/ بوضوح حماولة الدكتور اجلادة، واملميزة يف حتديد آليات الدميقراطية، ومايرتتب عليلا م

 مناقضة واضحة ألصول العقيدة اإلسالمية.
 

 وفيما يلي استعراض للكتاب، سائلة من هللا تعاىل العون والسداد والتوفيق.
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 أواًل: وصف الكتاب:
( صفحة، 441) يقع الكتاب يف مخسة فصول، وهو من

 م.2002-هـ4129جملة البيان، عام  صدر عن

 إعداده:اثنًيا: حدود التقرير وسبب 
يستعرض التقرير أفكار الكتاب مبباحثه حدود التقرير:

عن  ثالثة تقارير أُعّدت -إبجياز-اخلمسة، كما يستعرض 
 الشبكة االلكرتونية.منشورة على الكتاب، 

التقرير أحد متطلبات اجتياز االختبار سبب إعداده:
الدكتوراه جبامعة امللك الشامل )اجلزء الشفلي( لطلبة مرحلة 

سعود، يف كلية الرتبية، قسم الثقافة اإلسالمية، العام اجلامعي: 
 هـ.4191-4193

 التقرير: هذا اثلثًا: عمل الطالبة يف
 قراءة الكتاب، وتلخيص أفكاره الرئيسية. .4

 .-إن وجدت- يف هناية الفصل تقدمي كل فصل على حده، بذكر جممل أفكاره، واملالحظات عليه .2

 تابة أبسلوب الطالبة اخلاص ما أمكن.الك .9

 إدراج بعض املخططات التوضيحية، يف بعض املواضع، اليضاح الفكرة أكثر. .1

 التعليق بشكل حمدود إبضافة بعض املعلومات املكملة ملا يطرحه املؤلف، وذلك يف اهلامش.  .3

 التقرير.استعراض ما ُكتب عن الكتاب يف الشبكة االلكرتونية، وتقدميه يف هناية  .6

 يف هناية التقرير: لآلايت القرآنية، واألشكال، واملوضوعات.س ار عمل فل .7

 

 وابهلل التوفيق.
 
 
 

 
 

 .صورة لغالف الكتاب
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 نقض اجلذور الفكرية للدميقراطية الغربية
 التقرير

 مقدمة الكتاب:
قرر املؤلف يف مقدمته أن الدميقراطية قامسًا مشرتًكا يدعيلا املفكرون السياسيون من مجيع 

 والطبقات، وأرجع سبب ذلك إىل حماولة إضفاء الشرعية على أفكارهم، ومفاهيملم.األطياف 
وهو: أتثري الدميقراطية الغربية على الواقع أمهية هذه الدراسة، مث أشار املؤلف إىل مصدر 

 السياسي املعاصر.
 مبا يلي: حدد أهداف الدراسةو
 املفاهيم اليت تقوم عليلا.الرتابط بني الدميقراطية ابعتبارها نظاًما، وبني كشف  .4

 إن املناداة بتطبيق الدميقراطية يف البالد اإلسالمية يؤدي إىل أمرين:  .2

 إسالمية. غريإقرار مرجعية األول: 
صرف املسلمني عن دراسة نظام احلكم الشرعي )نظام اخلالفة(؛ وذلك من خالل  الثاين:

 إقصاء األحكام الشرعية املتصلة ابلسياسة.
ؤلف بعد ذلك إىل إيضاح إجراءات الدراسة بذكر ملخص موجز جًدا عما احتواه  مث انتقل امل

 اخلمسة.كل فصل من فصول الدراسة 
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 الفصل األول: تعريف الدميقراطية:

 أواًل: ملخص الفصل:
إن  افتتح املؤلف تعريف الدميقراطية بذكر املعىن اللغوي، وقد أرجعه إىل أصله اليوانين القدمي، حيث

 معناه: حكم الشعب.
مث أورد تعريفات الدميقراطية مصنفة حسب توجلاهتا الفكرية، ومن يقول هبا، وقد قسملا إىل ثالثة 

 أقسام:
 األول:التعريف املعياري الكالسيكي.

 الثاين: التعريف اإلجرائي.
 الثالث: التعريف اإليديولوجي.

 ي( تناول املؤلف مايلي:ففي التعريف األول للدميقراطية )املعياري الكالسيك
ا: اخلري العام، واإلرادة العامة ابعتبار هاتني القاعدتني مها أن هذا التعريف مبين على قاعدتني، مه .4

 الدافع لألفراد للمشاركة يف احلكم.

انقسام أصحاب املدرسة املعيارية يف تعريف الدميقراطية إىل: فرديني، ومجاعيني؛ وأشار املؤلف إىل أهم  .2
ني الفريقني، فالفرديون يركزون على الفرد جبعل حريته أهم قيمة اجتماعية، ابإلضافة إىل الفروق ب

 اليت يعتربوهنا سابقة على وجود الدولة. 4حقوقه الطبيعية

متخذين قيمة املساواة وسيلة لتحقيق  أما أصحاب املدرسة اجلماعية فريكزون على رفاهية اجلماعة
الرفاهية، كما يركزون على القاعدتني اللتني يقوم عليلما التعريف املعياري )اخلري العام، واإلرادة العامة( 

 ابعتبارمها حمققتان لرفاهية اجلماعة.

يادة الشعبية، أورد املؤلف املفاهيم األساسية اليت يشرتك فيلا كال االجتاهني الفردي واجلماعي، كالس .9
 وحكم الشعب ابلشعب، وكذا كون األفراد خريون، وعقالنيون بطبيعتلم.

 لفت املؤلف االنتباه إىل االنتقادات املوجلة للمفلوم الكالسيكي للدميقراطية يف مخسة حماور، هي: .1

 األول: استحالة أن حيكم الشعب نفسه واقعًيا. 
 ق عليلما بني مجيع أفراد اجملتمع.الثاين: عدم وجود خري عام، أو إرادة عامة متف

                                 
يراد ابحلقوق الطبيعية: احلقوق اليت تولد مع اإلنسان مبعىن أن السلطة ال متنحلا إايه، وجيوز هلا حرمان األفراد منلا، 4

وهي:حق احلياة واألمن وسالمة اجلسد، احلق يف احلرية، وحق التملك، وحق اإلجراءات القانونية العادلة، وحق املساواة، 
رمل، مقال: احلقوق الطبيعية )األساسية( وحق الكرامة. املصدر: موقع جبل الك

clickit3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx 
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 الثالث: إن مفلوم احلقوق الطبيعية الذي تقوم عليه املدرسة املعيارية هو تصور ذهين جمرد.
 الرابع: التناقض بني احلرية واملساواة يف مفلوم الدميقراطية.

 رة )عقالنية األفراد( يف اجملتمع.اخلامس: عدم واقعية فك
 ميقراطية )اإلجرائي( فأشار املؤلف إىل مايلي:أما يف التعريف الثاين للد

: إن الدميقراطية طريقة ريف املعياري الكالسيكي، ومضمونهقّدم للتعريف ابعتباره تعريًفا مقاباًل للتع .4
، ومن إذ ال يُبىن عليلا نظام حمددالختاذ القرارات، وعلى ذلك فال ميكن اعتبارها فلسفة حياتية، 

اجتماعي، ميقراطية على أي نظام: سياسي، أو ميكن إطالق الد خالل هذا املنظور اإلجرائي
 أواقتصادي.

أورد املؤلف الشروط اليت وضعلا اإلجرائيون لتوفر الدميقراطية، وهذه الشروط هي األسس العامة  .2
 للدميقراطية الليربالية، وهي:

 الشرط الثاين: التعددية السياسية.  الشرط األول: االنتخاابت الدورية.
 الشرط الرابع: املشاركة السياسية.    الثالث: املنافسة. الشرط

 نقل املؤلف عن عدد من املفكرين، والكتاب األجانب نظرهتم/ رؤيتلم للدميقراطية اإلجرائية، وهم: .9
  :إن مامييز الدميقراطية عن غريها من األنظمة هو قدرة املواطن على حتديد من سيحكم، مكايفر

 وليست طريقة احلكم ذاته.

  :اعترب أن حتول النظام إىل الدميقراطية يكون ابختيار القادة ابالنتخاابت الدورية هنتجتون
 العادلة اليت يتنافس فيلا املرشحون للفوز أبكرب عدد من أصوات الناخبني.

 وزاد عنه إبعطاء معىن )مكايفر(: تناول مميزات الدميقراطية، وكالمه مقارب لرأي روبرت دول
 ، وأهنا تكون بـ: إقرار عن املعارضة، واملشاركة السياسية ابلنسبة للشعب.للمنافسة السياسية

 وأضاف لدور املواطنني: قدرهتم يف  )دول، مكايفر(: تناول مميزات الدميقراطية كسابقيه: لبست
 التأثري على القرارات امللمة.

 مل يضف جديًدا على من سبقه.جيوفاين سارتوري : 

 د الصالحيات )اإلجراءات( اليت ميكن للشعب ممارستلا حىت : يف تعريفه حيدجون بالمينتز
 .)هنتجتون(يوصف النظام احلاكم ابلدميقراطية، وتعريفه بذلك يقرتب من تعريف 

 اعترب الدميقراطية هي: )حكم الشعب(، وأن إقرار القوانني فيلا يتم بطريقتني؛ روانلد بينوك :
 مباشرة ابلتصويت عليلا. األوىل:

 مباشرة، عن طريق الـُمنتَخبني من الشعب.: غري الثانية

 [ جوان ليتز: و الري دايموند، لبست ،]قراطية حول الشروط اليت دار تعريفلم للدميتقدم
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 التنافس بني األفراد واجلماعات، واحلرية املدنية والسياسية، واملشاركة السياسية.توفرها،وهي:

 :وقد نقل املؤلف عنه تعريًفا إجرائًيا واسع احلدود، هو: "جمموعة القواعد  ليوانردو مورلينو
 واملؤسسات اليت تتيح املنافسة واملشاركة لكل املواطنني".

 :وتعريفه مثل تعريفات من سبقه، وزاد عليلم اشرتاط السلمية عند التنافس على السلطة،  اتتو
 أو تدويرها.

 :على قدرة الفرد على اختيار احلاكم.ويدور تعريفه حول التأكيد  شومبيرت 

 :لتعريف الوحيد الذي أشار إىل أن النخبة هي من يصل إىل احلكم عن وهو ا إيفاإتزيوين حليفي
حيدد احلاجة طريق الشعب، كما لفت إىل إمكان التخلص من احلاكم عند احلاجة، ولكنه مل 

 اليت ميكن هبا التخلص من احلاكم.

 املوجهة للتعريفات اإلجرائية للدميقراطية، وحددها ابآليت: . أورد املؤلف االنتقادات1
حصر )الدميقراطية( ابالنتخاابت املتكئة على النخب السياسية املتنافسة على السلطة، واقتصار  أ. 

دور املواطن على متكني/ايصال أحد هذه النخب من السلطة؛ ويف ذلك جتاهل واضح لبعض القيم الدميقراطية  
 كة السياسية واالجتماعية.كتعميق املشار 

ب. عدم أخذ النظرية اإلجرائية الدميقراطية للتفاوت االجتماعي واالقتصادي بني أفراد اجملتمع بعني 
 يؤكد فيه احنياز الدميقراطية لرجال املال واألعمال املسيطرين. ملوريساالعتبار، ونقل املؤلف يف ذلك كالًما 

ائي للدميقراطية يفرغلا من حمتواها، إذ خيتزهلا يف التصويت وحق ج. خلص املؤلف إىل أن: التعريف اإلجر 
 الدميقراطية من املشاركة السياسية واالجتماعية. اتم ، مع اغفال للقيماختيار الشعب ملن حيكملم

 

 تناول املؤلف اآليت: ميقراطية اإليديولوجي ]النسقي[ويف التعريف الثالث للد
جذورها  إىل اجملتمع، وتستمدالدميقراطية اإليديولوجية نسًقا فلسفًيا، أو قاعدة يُنظر من خالهلا  كون .4

وروادها )هيوم، لوك، ومل( الذين يشرتكون يف تعزيز/أتصيل النظرة الفردية  املدرسة الليرباليةمن 
 لإلنسان برغم اختالف وجلات النظر بينلم.

 ديولوجية للدميقراطية؛ وهـي:أشار املؤلف إىل جممل األفكار اإلي .2

 اعتبار اتصال الفرد بغريه قائًما على حتقيق مصاحله الشخصية. .أ

تضخيم احلقوق الفردية، دون النظر للقيم املشرتكة مع اجملتمع أو وضعلا موضع اعتبار  .ب
 التأثر ابملدرسة الليربالية[. وهذا من مظاهر]

غيري الفكري والقيمي الدائم ليتالئم مع املرجعية الذهنية للدميقراطية الليربالية تؤسسللت .ج
 املصاحل احلياتية.

بنّي املؤلف أن منبع التغيري الدائم يف اإليديولوجية الدميقراطية راجع إىل تغري اجملتمع املستمر، إذ أفراده  .9
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 دائمو التغري تبًعا ملصاحللم اخلاصة.

بني الثبات القيمي؛ إذ ترتكز و ارض الصارخ بني الفكر الدميقراطي املتغري نبه املؤلف إىل التع .1
مع املصاحل[، وتقوم أيًضا على اعتبار  ماج عدة منظومات أخالقية ]تالؤًماالدميقراطية على استد
 التعددية بشكل ظاهر.

أن جوهر الدميقراطية ابعتبار  )مسيث وليندمان، وتوماس جيفرسون(نقل املؤلف عن كل من  .3
 باًل للرأي اآلخر ملما كان مصدره أو نوعه.ارتكازها على التعددية ]جيب أن يكون[ متق

 :اإليديولوجية، ومها تطبيق الدميقراطيةذكر املؤلف وسيلتني/آليتينل .6

شخصية/اخلاصة حبيث التتصادم تطويع األفكار الدينية الشخصية وهي: :األوىلالوسيلة 
الدينية لنفسه وال أبفكاره ؛ وتقرتح الدميقراطية أن حيتفظ الشخص ًيااملخالفني دينمع أفكار 

ذلك حاًل جاهزًا يف حالة عدم متكن/قدرة الشخص على  ابعتبارآلخرين، يناقشلا مع ا
 القبول آبراء اآلخرين الدينية، أو عدم رضاه أبنصاف احللول فيما يتعلق هبا.

 )كرن شيلدز، ابربو، وجاك ماريتان(.ونقل املؤلف ما يؤكد هذه الفكرة عن كل من 

 .4أحقية الدولة يف ترسيخ العلمانية لدعم الوحدة الوطنيةة: حكومية وهي:الثانيالوسيلة   

الظروف االجتماعية والسياسية اليت أتثرت هبا  )صول ابدوفر(استعرض املؤلف ابلنقل عن  .7
 الدميقراطية، كحركة االصالح الديين، ومسامهة التوراة يف إبراز التوجه العلماين للدميقراطية.

بني املسيحية والدميقراطية العلمانية بوجود األحزاب السياسية اليت جتعل املسيحية دلل املؤلف للعالقة  .1
امسًا هلا، مع أن ممارستلا للسياسة تتم وفق نظرة علمانية خالصة كاحلزب الدميقراطي املسيحي يف 

 إيطاليا، وغريه.
واقعي، وال  صوري، غريالكالسيكي/ املعياري: : أن التعريفخلصاملؤلف من التعريفات السابقة إىل 

واقع، األقرب لل :هو النسقي؛ وانتلى إىل أن التعريف جتزيئي، غري مشويل: فهو اإلجرائي؛ أما التعريف منطقي
 .يف الدولة عتربةألن ذلك ضمن خياراته الفردية الـمُ  من معتقدات إذ حيق للفرد اعتقاد مايريد

 من شقني: ومن خالل ما تقدم وضع املؤلف تعريًفا للدميقراطية
 ال ديين، يتصور احلياة بفصل/عزل الدين عنلا. اها نظامً قّدم الدميقراطية فيه ابعتبار تُ األول: نظري: 
يُنظر للدميقراطية من خالل القاعدتني اللتني يسعى النظام السياسي الدميقراطي لبنائلما، الثاين: إجرائي: 

                                 
مثال ذلك: سعي الدولة لرتسيخ االنتماء لقوميتلا اخلاصة، يف مقابل اإلنتماء للدين الذي يتسامى على األعراق واجلنسيات. 4

انظر مقااًل بعنوان: وحدة األمة بدياًل عن الوحدة الوطنية، لكمال حبيب، على: 
taqrib.info/arabic/index.php?option=com 
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  ومها:
 حيادية الدولة جتاه العقيدة. القاعدة األوىل:

 سيادة األمة، أي حقلا املطلق يف تبين نظام احلياة املناسب هلا. القاعدة الثانية:  

 ظات املنهجية على الفصل األول:و حاثنًيا: املل
حبث املؤلف يف نقده للتعريف املعياري عن أوجه ضعفه ابلنظر إىل طبيعة النفس البشرية عقلًيا  .4

ري العام واإلرادة العامة، املشار إليه يف الدميقراطية وعاطفًيا، ففي الناحية العقلية وّظف مفلوم اخل
الكالسيكية لُيظلر عدم واقعيتلا؛ أما من الناحية العاطفية فقد انتقد املؤلف انطالق فكرة 
الدميقراطية من أن األفراد عقالنيون بطبيعتلم، والصواب أن البشر ]غالًبا[ ما يتم توجيللم عاطفًيا 

 هنا عقالنية.ليتخذوا قرارات يعتقدون أ

أشار املؤلف يف التعريف املعياري إىل )احلقوق الطبيعية لألفراد( ابعتبارها سابقة لوجود الدولة، ولكنه  .2
 مل يوضح املراد هبذه احلقوق.

املعىن يف عدد منلا، وكان ة شاهبمنقل املؤلف عدًدا وافًيا من التعريفات اإلجرائية للدميقراطية، مع   .9
ابقي التعريفات دون  ذكر الفروق يفأسبقيةالقائل، مث ابإلمكان االكتفاء إبيراد أحدها ابعتبار 

 .4إيرادها

ن؛ األوىل: أورد لفظة )بلوتو دميقراطيات( دون أن يشرح ملحوظتايف استخدام املؤلف للمصطلحات  .1
وإن ُعربت - ح )إيديولوجيا( وهي لفظة غري عربيةاملقصود منلا ابلضبط؛ والثانية: استخدامه ملصطل

 .2، وكان ميكن أن يستبدهلا بلفظة )نسق( فالتعريف اإليديولوجي، جيعله: التعريف النسقي-أحرفلا

 يف هناية كل من التعريفني الكالسيكي، واإلجرائي، أبرز املؤلف عيوهبما، ومل يفعل ذلك مع التعريف .3
أشار إىل مسمى التعريفني  9يف تلخيصه األخري للتعريفات مجيعلا؛ كما أنه اإليديولوجي )النسقي(

الكالسيكي، واإلجرائي؛ واكتفي ابإلشارة إىل فحوى/ مفلوم التعريف اإليديولوجي )النسقي(، دون 
 مسماه.

                                 
( من 47-46رائي للدميقراطية لدى كل من )مكايفر، دول، لبست، سارتوري(. ص )الحظ التشابه يف التعريف اإلج4

 الكتاب.
جتديد   عّرب )د.طه عبدالرمحن( لفظة )إيديولوجيا( إىل )فكرانية( واستخدملا يف مؤلفاته هبذا االعتبار، انظر مثاًل كتابه:2

 (.26م، )ص:2/4339طاملنلج يف تقومي الرتاث، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، 
 ( من الكتاب.27-26راجع ص )9
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 الفصل الثاين: الدميقراطية وسيادة األمة:

 املقدمة والدخول يف موضوع الفصل:أواًل: 
الفصل مبستخلص للفصل األول من سطرين تقريًبا؛ مث أشار إىل أنه يدرس  بدأ املؤلف هذااملقدمة:  .4

 يف هذا الفصل قاعدة/مفلوم: سيادة األمة.
أعاد املؤلف تقدمي التعريف النسقي للدميقراطية، كما أعاد ذكر آلية الدخول يف موضوع الفصل:  .2

املؤلف حديثه عن آلية حتقيق وقد جعل اإليديولوجية )النسقية(؛  حتقيق الدميقراطية من وجلة النظر
 مرتكزًا/ منطلًقا الفلام القارئ معىن سيادة األمة يف الدميقراطية. (النسقيةاإليديولوجية) الدميقراطية

 مفهوم سيادة األمة:اثنًيا: 
فّرق املؤلف بني الدميقراطية ابعتبارها مذهًبا، وابعتبارها نظاًما للحكم، وأرجع كال املفلومني إىل  .4

 وهو سيادة األمة، كالتايل:أصللما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كون أوضح املؤلف أن نتيجة امتالك الشعب للسيادة والسلطة العليا يف النظام الدميقراطي هي أن ي .2

 إليه. كالمها راجع  التشريع واحلكم  
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 الدميقراطية وسيادة األمة:احلقائق الظاهرة من االرتباط بني اثلثًا: 
 ذكر املؤلف ثالث حقائق من هذا االتباط وهي:

 احلقيقة األوىل: املرجعية الدينية:
اليوجد يف الدميقراطية مرجعية دينية، إذ األمة هلا حق اختيار نظام احلياة الذي تريده بال شروط، وبناء 

 ا ما يراه الفرد مناسًبا!على ذلك، فال ثوابت منطقية عقالنية يف الفكر الدميقراطي عد

 احلقيقة الثانية: سيادة األغلبية:
كثرة األغلبية )معتد هبا( كما نقل املؤلف السيادة يف النظام الدميقراطي هي سيادة األغلب على األقل، ف

( أن ختتار جون لوك(، كما أن قرارات األغلبية ستمثل احلق والعدل، فال يتصور )مسيث وليندمانعن )
 يارات ال أخالقية.األغلبية خ

وأشار املؤلف يف هذه احلقيقة إىل أن كل القرارات يف الدولة ترتبط برأي األغلبية يف النظام الدميقراطي مبا 
 يف ذلك حقوق األفراد.

 وجه املؤلف ثالثة انتقادات هلذه احلقيقة تتلخص يف اآليت:
وانقش هذا االنتقاد من خالل والعدل؛ رره األغلبية ممثاًل للحقال ميكن اعتبار ما تقاالنتقاد األول: 

 فكرتني:
أ/ إن رأي األغلبية ذاته قد يتغري يف نفس املوضوع لتغري الظروف وظلور نتائج القرار السابق؛ ومّثل 
املؤلف لذلك بقانون إقرار الشذوذ اجلنسي برأي األغلبية، مث منعه بعد ذلك لظلور عالقته مبرض نقص املناعة 

 املكتسب.
 األغلبية ليس له أي اعتبار إذا خالف العقيدة الدينية اليت يتمسك هبا شعب ما؛ فالشعوبب/ إن رأي 

 .لن تعمل بقانون أقره األغلبية إذا خالف عقيدهتا ذات العقائد الشمولية كاإلسالم
إن األغلبية يف حقيقتلا هي أغلبية خنبوية، جيب أن حتقق شروطًا معينة لتشارك يف االنتقاد الثاين: 

 ويت، وذلك يعين أن األقلية هي من حيكم األغلبية.التص
وأورد املؤلف األفكار اليت يدافع هبا بعض الكتاب واملفكرين عن فكرة الدميقراطية النخبوية ابلنظر إىل 

 فعاليتلا ابلنظر ملا يلي:
 كون النخب أقدر ثقافًيا وعلمًيا على احلكم. .4

 قدر على تنظيم اجملتمع.إن األنساق الفكرية اليت حتمللا النخب جتعللا أ .2

 اعتبار النخب صمام أمان يقف أمام )طغيان األغلبية الدمهاء(. .9

( بعدم صحة اشرتاط املشاركة الواسعة للمواطنني روبرت دولونقل املؤلف يف هناية هذا االنتقاد إقرار )
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 ابعتباره شرطًا للدميقراطية.
هو: ما العمل لو قررت األغلبية فرض النظام ويفرتض فيه املؤلف تساؤاًل منلجًيا االنتقاد الثالث: 

 الديكتاتوري؟

 احلقيقة الثالثة: تعطيل الشرع:
نظام سيادة األمة يُعارض النظام اإلسالمي الذي يقوم على سيادة الشرع، وقد ساق املؤلف األدلة على 

اليت  األربع لآلايتونقل تفسري الطربي، وابن كثري من القرآن الكرمي،  سيادة الشرع يف الدولة اإلسالمية
فَُحۡكَم ﴿ أوردها، كقوله تعاىل:

َ
ِ ُحۡكم  أ ۡحَسُن ِمَن ٱَّللَّ

َ
   [30]املائدة:﴾٠يُوقُِنونَ  ا ل َِقۡوم  ٱۡلَجَِٰهلِيَّةِ َيۡبُغوَنَۚ َوَمۡن أ

كالًما يؤكد فيه أن "إبدال الشرع اجملمع عليه كفر    -رمحه هللا تعاىل-كما نقل املؤلف عن ابن تيمية 
 ]عن الدين[ ابتفاق الفقلاء"؛ وشرح املؤلف معىن كالم شيخ اإلسالم.وارتداد 

وقرر املؤلف بعد ذلك ما يلي: "إن احلكم أبنظمة قانونية وضعية تشرعلا األمة أونواهبا من منطلق سيادة 
 األمة خيرج الدولة عن مقتضى الشرع اإلسالمي وجيعللا دار كفر".

 سيادة األمة يناقض مفلوم سيادة الشرع.ليخلص يف هناية الفصل إىل أن مفلوم 

 ظات على الفصل الثاين:و حرابًعا: املل

 املنهجية: امللحوظاتأ/ 
موضوع ما، كما حيسن الشرح وااليضاح، مثال: ربطه بني لجييد املؤلف بناء املقدمات الفكرية ل .4

 النظام الدميقراطي. ادة األمة يفتعريف الدميقراطية النسقية وآلياهتا )جعللا مقدمة( وبني مفلوم سي

 مل ينقض املؤلف أو يرد على األفكار اليت طرحلا املدافعون عن الدميقراطية النخبوية. .2
يطرح املؤلف افرتاضات منطقية، وجمموعة تساؤالت، ُتظلر للقارئ مدى هشاشة النظام الدميقراطي  .9

 (.97) ص: فقرة اثلثًامثال:  وعدم متاسكه الداخلي

ألدلة الشرعية، والنقول عن السلف كابن تيمية، والعلماء املعاصرين كالشيخ اهتمام املؤلف إبيراد ا .1
 .-رمحلم هللا تعاىل -حممد بن إبراهيم

 :ملحوظة فنيةب/ 
فقرة )رابًعا( ويفرتض أن تكون )اثلثًا( ألن حمتواها اتبع للحقائق الثالث اليت ذكر  (91:صورد يف)

؛ وهو جعللا مرتبطة مع االنتقادات اليت (92:)صاملؤلف تالزملا مع مفلوم الدميقراطية وسيادة األمة يف 
 .(91يف )ص: وجللا ملفلوم سيادة األغلبية
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 الفصل الثالث: الدميقراطية واحلل الوسط:

 متهيد الفصل:أواًل: 
تناول املؤلف فيه انطالق النظرية الدميقراطية من افرتاض أن السياسة هي )فن املمكن(، وتفسري ذلك أن 

 يف الدولة. الوسط حلل صراع املصاحل واملبادئ املمارسة السياسية مرتبطة ابحلل

 اثنًيا: حمتوايت الفصل:
يُراد به: الوقوف يف موقف وسط بني صراع املصاحل واملبادئ  وأنه مصطلح )فن املمكن(عّرف املؤلف  .4

 ن الصراع بني الكنيسة والدولة.بدأ م؛ ومنشأ/ أصل تبين احلل الوسط يف النظرية الدميقراطية والدولة
شرح املؤلف كيف توّلد هذا احلل من الصراع بني: الكنيسة اليت جتعل الدين مليمًنا على شؤون  .2

التدخل بشؤون احلياة؛ فكان احلل الوسط هو:  يفتنكر قدرة الدين وصالحيته  احلياة، والدولة اليت
 اعتبار الدين عالقة خاصة بني اإلنسان وربه، وفصل الدين عن احلياة.

ابحللول الوسط؛ اليت تعترب  هو قبول  ابحلل الوسط، وابلتايل ارتبطت الدميقراطيةمنشأ الدميقراطية:  .9
 بط ابلتسلط السياسي.بديالً مناسًبا لإلذعان املرت

حول تعارض املصاحل مع املبادئ يف النظرية الدميقراطية، مها: )ثيودور بندت( نقل املؤلف تساؤلني لـ  .1
كيف يقبل   والثاين:كيف يقبل الشخص حلول املؤسسات الدميقراطية ملشاكله اخلاصة؟؛   األول:

 الشخص احللول الدميقراطية إذا تعارضت مع مبادئه؟

ويف اإلجابة على التساؤل األول لفت االنتباه إىل كون أحكام األغلبية أكثر صحة من قرار الفرد؛ أما 
قيق مبادئ إىل أن على املرء التنازل عن بعض مبادئه اخلاصة يف سبيل حت)ثيودور( التساؤل الثاين فأشار 

 أخرى.
ألخالق واليت تظلر يف ي ازدواجية اه )ابترك دوبل(ذكر املؤلف أن ميزة الدميقراطية الليربالية عند  .3

احلل الوسط؛ وذلك مشكلة ابلنسبة للملتزمني بعقائدهم حيث يدفعلم اعتقادهم بصحة توجلاهتم 
 إىل التعصب هلا، ورفض اآلخرين الذين ال يشاركونه توجلاته.

اق ألجل ( أن الدميقراطية صورة من صور النف11الذي نقله املؤلف )ص:)ابترك دوبل( ستنتج من رأي يُ 
 املصطلحة اخلاصة.

 نقد املؤلف لفكرة احلل الوسط:اثلثاً: 
ابتدأ املؤلف نقده بتلخيص لفكرة احلل الوسط يف النظام الدميقراطي أبنه ]احلل الوسط[ أداة حل 

 النزاعات يف الدميقراطية من خالل )ارضاء األطراف املتنازعة عن طريق تقدمي التنازالت املتبادلة(.
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إذ تتعارض هذه الفكرة مع العقيدة بطالن فكرة احلل الوسط من منظور عقدي أوضح املؤلف 
بشكل ظاهر، وساق األدلة على ذلك من القرآن الكرمي، وأمثلة من الواقع. فمن القرآن ساق قوله  اإلسالمية

ِطي﴿ تعاىل:
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ وْ َيَٰٓ

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ۡمرِ ِمنُكۡمۖۡ ُعواْ ٱَّللَّ

َ
ونقل كالم ابن  ،[33]النساء:﴾ِِل ٱۡۡل

 يف تفسريها. -رمحه هللا–كثري 
 أما األمثلة من الواقع على خطأ تبين احلل الوسط يف البالد اإلسالمية فقد ذكر املؤلف:

 التنازل عن فلسطني لليلود. .4

 تبين أحكام الكفر الوضعية. .2

 إسالمية.مارسة أنشطة فتح اجملال للبنوك الربوية مل .9

 من نتائج احلل الوسط:
 تغييب أحكام اإلسالم عن الواقع، وازدواجية املعايري والسلوكيات عند كثري من املسلمني.

 منهجية على الفصل الثالث:رابًعا:ملحوظة 
( طرح )ثيودور بندت( حول التوصل إىل احلل الوسط وذكر يف ذلك أن: 74أورد املؤلف )ص:

حبل وسط، بل إن األشياء اليت يرغب  سويت مبادئه قدأن مصاحل املرء أو  ل وسط ال يعينالتوصل إىل ح
 ومل يوضح الفرق املقصود بني التسوية واحلل.حالً وسطًا؛  ُحلَّتبتحقيقلا قد 
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 الفصل الرابع: احلرية والتعددية السياسية:

 أواًل: متهيد الفصل:
 )احلرية( أساس الدميقراطية.فلي قّدم املؤلف هلذا الفصل بذكر مكانة احلرية يف النظرية الدميقراطية الغربية، 

 اثنًيا: مفهوم احلرية:
 أورد املؤلف ثالثة تعريفات ملفلوم احلرية:

اخلارجية(؛ يُقدم احلرية ابلنظر إىل معوقاهتا وموانعلا، فكان كالتايل: )انعدام املعوقات التعريف األول: 
الثاين: معوقات غري النوع؛ كاجلرب واإلكراه املباشر  األول: معوقات مباشرة:النوعواعترب املعوقات نوعني: 

 التوجيه والسيطرة على العقول وتوجيللا خليارات معينة. كمباشرة: 
مع استطاعة عدم  يُقدم احلرية ابلنظر إىل أنواعلا، فكان كالتايل: )اختيار الفعل عن رويةالتعريف الثاين: 

؛ ويف هذا التعريف مت التمييز بني نوعني من أنواع احلرية، مها: حرية التنفيذ، اختياره، أو استطاعة اختيار ضده(
 وحرية التصميم.

يُقدم احلرية ابلنظر إىل ما تعطيه للمرء، وما تسلبه من حياته، ففي هذا التعريف يُنظر  التعريف الثالث:
يف حياة املرء كتدخل اآلخرين يف حياته )سلب(، كما ينظر إىل قدرة الفرد يف التحكم يف  إىل األمور اليت تنعدم

 مصريه )إجياب(.

 اثلثًا: االجتاهات يف معىن احلرية:
 ، ومها اجتاهان:لإلجابة عن معىن احلرية )ميلر( نقل املؤلف االجتاهات اليت ذكرها 

من و اجتاه الليرباليون األحرار، فاحلرية يف نظرهم هي غياب القيود اخلارجية على الفرد. االجتاه األول: 
 ممثلي هذا االجتاه:

الذي دافع عن حرية الفرد، وحقه يف عدم تدخل اآلخرين يف شؤونه )جون سيتوارت مل(  .أ
آلخرين فيلا ل )مل(اخلاصة إال يف حال منعه من اإلضرار هبم، وهي احلالة الوحيدة اليت مسح 

 ابلتدخل يف شؤون الغري. 

الذي رأى أن أهم مامييز اجملتمع احلر عن غريه من اجملتمعات هو قدرة الفرد على حتديد )هايك(  .ب
 اختياراته اخلاصة، وعدم فرضلا عليه أبي شكل.

حرًا حىت اجتاه املدرسة اجلملورية، اليت تربط احلرية ابلتنظيم السياسي، فاليكون اإلنسان االجتاه الثاين: 
. ومن ممثلي هذا يعيش يف مجاعة سياسية حرة، واليت ال تكون حرة )اجلماعة السياسية( حىت حيكملا الشعب

 االجتاه:
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 الذي اعترب احلرية والسياسة أمران متالزمان.)حنا آرنت(  .أ

 .السياسية(.الذي اعترب الدميقراطية تستلدف أمورًا معينة، يف مقدمتلا )احلرية)صول ابدوفر(  .ب

مث ساق املؤلف نقواًل عن عدد من املفكرين السياسيني الذين دافعوا عن احلرية السياسية اليت تناصر فيلا 
، وفيما أييت 1)اسبينوزا(، )روسو(، )كانط(، )لوك(، )كارل كوهني(احلكومات اإلرادة الفردية، مثل: 

 استعراض بعض أفكارهم:
  إذا وضع األفراد بني احلرية السياسية والسيادة الفردية ابعتبار األخرية معربة عن نفسلا  )روسو( ربط

 لقوانني اليت حتكملم.ا

  اإلرادة الذاتية( أن احلرية تتمثل يف سيطرة اإلرادة الذاتية على اإلنسان، وهي اليت جتعله ))كانط( اعترب
ك يعين أنه ليس حرًا، ويرتتب على ذلك أن أما خضوع اإلنسان لرغباته الذاتية فذليضع قوانينه؛ 

 يجب أن يكون انبًعا من اإلرادة الذاتية.خالقية إذا فُرض على اإلنسان،فالقانون يفقد صفته األ

 مفلوم تراكيب، منظم تنظيًما داخلًيا. )كانط(مما سبق أن مفلوم احلرية عند ويظلر 
  إىل إقرار حرية العقيدة يف الدولة، وأنه ليس من حقلا التدخل يف إيقاع عقوابت على )لوك( دعا

حرية األفراد إال إن تعدوا على حقوق غريهم، وبناء على ذلك فإن النظام الدميقراطي الغريب يقوم على 
الثاين ؛ أما البعد )رسائل يف التسامح(يف )لوك( وهو البعد األول للحرية، والذي تناوله  العقيدة

 املرتبط مبفلوم التعددية السياسية. حرية الرأيوهو )مل( فأشار إليه 

  يف النظام الدميقراطي منقسمة إىل قسمني: حرية الرأيأن  )كارل كوهني(اعترب 

 البدائل.اقرتاح  املواطن يف أي حرية :حرية االقرتاحاألول: 
 أو الربانمج الذي ال يراه مناسًبا. حرية املعارضة: أي حرية املواطن يف معارضة املرشح،الثاين:

 رابًعا: التعددية السياسية ابعتبارها متفرعة عن حرية الرأي:
أشار املؤلف إىل االرتباط بني مفلوم حرية الرأي بقسميه )االقرتاح واملعارضة( وبني الدعوة إىل احرتام  .4

أساًسا للتعامل يف الدولة الرأي اآلخر؛ وقد تفرع عن ذلك تبين التعددية السياسية ابعتبارها 
 الدميقراطية.

، والذي )أمحد الدجاين(و )سعد الدين إبراهيم( نقل املؤلف معىن )التعددية السياسية( لدى كل من  .2

                                 
ُيالحظ التفاوت يف نقل أفكارهم يف الكتاب، ولعل ذلك راجع إىل تفاوت اهتماملم بفكرة )احلرية السياسية( اليت يستعرض 4

ُعرض رأي رأي )اسبينوزا( جاء يف سطر واحد تقريًبا، فيما مثال للتفاوت املشار إليه: املؤلف أبعادها لدى كل منلم. 
 )كانط( يف تسعة عشر سطرًا.
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 ميكن تلخيصه يف: االعرتاف ابلتنوع، واحرتامه، والسماح ابلتعبري عنه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :والتعددية السياسية خامًسا: مستخلص ملفهوم احلرية
هو اعتبار الفرد املرجعية العليا احلرية )الليربالية، أو اجلملوية(  منطلق أشار املؤلف يف هناية الفصل إىل أن

يف اجملتمع؛ ويتبع ذلك االعرتاف ببعدي احلرية ومها: )حرية العقيدة، وحرية الرأي( وينتج عن هذين البعدين 
 ين التعددية السياسية.تب

 سادًسا: ملحوظة منهجية على الفصل الرابع:
اقتصر النقد يف هناية هلذا الفصل ابآلايت القرآنية وكالم املفسرين، وإمنا مل يؤيد املؤلف نقده القصري 

 لفصلني: الثاين، والثالث.ال يقارن بنقده ل ، وهو نقد جيد، ولكنه(66)ص: الفصل على مخسة أسطر تقريًبا
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 الفصل اخلامس: املسلمون والدميقراطية:

 انقش املؤلف يف هذا الفصل سبعة حماور كالتايل:

 احملور األول: املسلمون وتبين الدميقراطية:
 أواًل: متهيد احملور:

أرجع املؤلف سبب انتشار الدميقراطية يف البالد اإلسالمية إىل تبين البعض هلا، وساق بعض حججلم يف 
 ، وأهنا ال تعارضه!ربطلا ابإلسالمإجرائي حلل املشاكل السياسية، أو ذلك كاعتبار الدميقراطية جمرد ترتيب 

 :اثنًيا: استعراض املؤلف أمساء بعض من تبىن الدميقراطية من املسلمني
 وميكن تقسيملم إىل ثالث جمموعات ابعتبار نظرهتم إىل العالقة بني اإلسالم والدميقراطية:

وهم جمموعة من املفكرين والعلماء والكتاب الذين حياولون إجياد روابط بني اإلسالم اجملموعة األوىل: 
)يوسف ر املؤلف منلم: والربط بينلا وبني الدميقراطية، وقد ذكبعض أحكام اإلسالم،  بذكروالدميقراطية، 

)أبو العال ماضي(، )أمحد الفنجري(، )حممد الغزايل(، )فتحي ، )حممد حسن األمني(، و4القرضاوي(
 عثمان(.

وهم جمموعة من املفكرين يقبلون الدميقراطية ابعتبار معني، ويرفضوهنا ابعتبار آخر، وقد اجملموعة الثانية: 
 و)صالح الصاوي(.)حممد املبارك(، ذكر املؤلف منلم: 

وهي اجلماعات اإلسالمية املعاصرة اليت تبنت الدميقراطية، وقد ذكر املؤلف منلا: اجملموعة الثالثة: 
)حزب جبهة العمل يف مصر، و)مجاعة اإلخوان املسلمون( يف تونس، و)حركة االجتاه اإلسالمي( 

 يف األردن.اإلسالمي( 
 
 
 
 

                                 
هـ( أن موقفه من الدميقراطية مل يتغري، إذ نشر هبذا 6/40/4191يظلر من خالل مطالعة موقع الشيخ القرضاوي بتاريخ )4

 التاريخ مقااًل بعنوان )العلمانية ضد إرادة الشعب( أّكد فيه على أن الدميقراطية إمنا هي النزول عند إرادة الشعب. راجع
qaradawi.net/articles/86.-2009-12-12-10-35-10/6347-2012-12-املقال يف موقعه على الرابط: 

29.html-30-08-03 

http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/6347-2012-12-03-08-30-29.html
http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/6347-2012-12-03-08-30-29.html
http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/6347-2012-12-03-08-30-29.html
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 السياسية:احملور الثاين: املسلمون والتعددية 

 أواًل: متهيد احملور:
قاعدة العمل السياسي يف الدولة الفكرة اليت تتبىن الدميقراطية ابعتبارها  قّدم املؤلف هلذا احملور بذكر

 .اإلسالمية

 اثنًيا: نتيجة اعتبار الدميقراطية قاعدة للعمل السياسي يف الدولة اإلسالمية:
للتعددية السياسية، تبين عدد من املفكرين والكتاب نتج عن اعتبار الدميقراطية قاعدة للعمل السياسي: 

 ومنهم:
الذي سوّغ االختالف واعطاه صبغة شرعية ليصل إىل حتقيق التعددية السياسية، وقد  )فهمي هويدي(أ.
طى لكل مستوى حكًما فقيًلا؛ العمل السياسي من منظور تعددي على ثالثة مستوايت، وأع )هويدي(تصور 

التحفظ على واملستوى الثاين: مباح اتفاقًا؛ وحكمه: ، الشريعةإطار االجتلاد يف تعدد فاملستوى األول:
 وحكمه: األعمال املضادة للشريعة، واملستوى الثالث: مباح ترجيًحا؛ وحكمه: بعض جوانب الشريعة، 

 حمظور إمجاًعا.

بقبول  السياسية املختلفة يف الساحة، وأوصى التعددية: استيعاب التياراتأن مقتضى )هويدي( فرتض وا
العلمانيني الرافضني للدين،  العلمانيني املتصاحلني مع الدين "أسوة بقبول أهل الذمة" حيث أهنم خيتلفون عن 

 ابلبحث عن أتصيل شرعي لقبوهلم. كما أوصى

ساحة السياسية موجًبا للتعايش معلم، وقسملم الذي جعل من وجود العلمانيني يف ال)حممد عمارة( ب.
اخلالف معلا يف والثانية: ة، يلطائفة عم)عمارة( اخلالف معلا يف األصول، واعتربها  األوىل:إىل فئتني، 

 إىل احلركة اإلسالمية، واالستفادة منلا، أو حتييدها.الفئة الثانية أن يتم جذب )عمارة( الفروع، واقرتح 

)حممد سليم العوا( الذي افرتض حتمية القبول ابلتعددية، وسيف عبدالفتاح( )ج. نقل املؤلف عن 
 الذي مل خيتلف عنلما.)أمحد العسال( الذي جعل التعددية واجبة، و

 اثلثًا: التوصيات اليت مجعها املؤلف عن عدد من املفكرين اإلسالميني واليت أتخذ التعددية ابالعتبار:

 املفكرين اإلسالميني اليت أتخذ التعددية ابالعتبار، ومنلم:مجع املؤلف توصيات عدد من 

الذي أشار إىل ضرورة استيعاب التعددية من قبل احلركات اإلسالمية؛ وأكد ذلك أيًضا أ.)راشد املبارك( 
 )سعد الدين إبراهيم(.

 م.الذي نبه احلركات اإلسالمية إىل احرتام التعددية يف حال فوزها ابحلكب.)يوسف القرضاوي( 
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 احملور الثالث: املسلمون والتعددية احلزبية:

 أواًل: متهيد احملور:
قّدم املؤلف هلذا احملور بتذكري القارئ أبن كل فكرة تستلزم فكرة أخرى تُبىن عليلا، ومن ذلك: القبول 

 احلزبية.ابلتعددية السياسية ابعتبارها قاعدة للعمل السياسي الدميقراطي، يستدعي/يستلزم القبول ابلتعددية 

 اثنًيا: مفهوم التعددية احلزبية:
شرح املؤلف مفلوم التعددية احلزبية بشكل مبسط، معتربًا أهنا: حرية تكوين أحزاب سياسية غري 

 إسالمية.

 اثلثًا: آراء املفكرين اإلسالميني حول التعددية احلزبية:
 حلزبية، فمنلم:انتقل املؤلف إىل استعراض آراء املفكرين اإلسالميني حول التعددية ا

أبًسا يف القبول ابألحزاب املسلمة ذات املرجعيات الالإسالمية )علمانية،  الذي مل يرَ )حممد عمارة( أ.
يف الدولة  -أومادية( معتربًا فكرته من صور االجتلاد حيث ال توجد مرجعية ميكن البناء عليلا لألحزاب

 يف الفقه اإلسالمي. -اإلسالمية
قبول التعدد الفقلي يف )غرابة(، مربرًا لفكرته ب ي مل يَر يف التعددية احلزبية أيلذا)كمال أبو اجملد( ب.

مسوغ لقبول  الفقلي هذا التعددوأن أبواب املعامالت يف الفقه اإلسالمي )حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي(، 
 التعدد على املستوى السياسي.

)حسن و)حممد حامد أبو النصر(، نقل املؤلف إقرار عدد من الدعاة ابلتعددية احلزبية، مثل: ج.
 )أمحد ايسني(.و)أمحد سيف اإلسالم البنا(، واهلضييب(، 
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 احملور الرابع: املسلمون واملشاركة السياسية:
)عبد آراء عدد من الكتاب يف ضرورة مشاركة املسلمني السياسية، ومنلم:  ابتدأ املؤلف احملور إبيراد

وغريهم، ومجيعلم ركزوا على النتائج اإلجيابية اليت الرمحن عبد اخلالق(، )عمر األشقر(، )مصطفى الطحان( 
ل سيحصل عليلا املسلمون من املشاركة السياسية مثل: إعادة احلكم اإلسالمي، رفع كفاءة العاملني ألج

 اإلسالم، والتصدي ملاحياك ضده.

، فمنلا: [ السياسية يف البالد اإلسالمية4املشاركةولعله يقصد :أورد املؤلف نتائج قبول التعددية ]مث 
االشرتاك يف اجملالس النيابية، والتحالف مع األحزاب املختلفة العاملة يف الساحة السياسية، وعدد أمثلة على 

ة مع أحزاب أخرى، ومنلا: حتالف اإلخوان املسلمني يف مصر مع حزب الوفد األحزاب اإلسالميحتالف بعض 
 العلماين.

 احملور اخلامس: املوقف من الدميقراطية والتعددية:

 أواًل: متهيد احملور:
قّدم املؤلف هلذا احملور بذكر موقف بعض املسلمني من الدميقراطية فقد جعلوها مطلًبا شرعًيا، وكانت 

، على املستوى التنظريي الربط املباشر، وغري املباشر بينلا وبني النظام السياسي اإلسالمي وسيلتلم لذلك هي:
أما على املستوى التطبيقي فقد مارس معتربو الدميقراطية مطلًبا شرعًيا: االنتقائية، والتبعيض، يف فلملا، مث 

الذي يذكر فيه أن غياب الدميقراطية "يؤدي إىل إحباط عمل األمة"  )فهمي هويدي( ساق املؤلف كالم 
 ابعتباره منوذًجا على اخللل يف فلم الدميقراطية.

 اثنًيا: املفاهيم الدميقراطية اليت ال ميكن أن تتماهى مع العقيدة اإلسالمية:
رّكز املؤلف على املفاهيم الدميقراطية اليت ال ميكن أن تتماهى مع العقيدة اإلسالمية حبال، على املستوى 

ح هذه الفكرة، وفيما يلي مستخلص ألهم األفكار يتوضلالفردي، واملؤسسايت، ونقل يف ذلك عدة نقول 
 الدميقراطية اليت تعارض القيم اإلسالمية:

ومة واحدة منظلا الدميقراطية، تتعارض مع كون القيم اإلسالمية فكرة التعددية اليت تقوم علي .4
 الميكن جتزئتلا حبال.

إن تبين الدميقراطية هو إقرار بقاعدة احلرية الفردية ابلضرورة، وعدم قدرة الدولة على التدخل يف  .2
 األفراد، وهذا يناقض الدعوة إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية.

                                 
 ية السياسية..." واحلديث يف حمور )املسلمون واملشاركة السياسية(.( ما نصه: "ولقد ترتب على قبول التعدد11ورد يف )ص:4
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والعلمانية، كما يقتضي العقول، فالتالزم ظاهر بني الدميقراطية  وجود الدميقراطية يقتضي علمنة .9
أيًضا إلغاء املؤسسات اليت تعيق قيام الدميقراطية يف الدولة اإلسالمية كليئة األمر ابملعروف 

 والنلي عن املنكر.

 اثلثًا: موقف املؤلف من مدافعة بعض الكتاب عن حرية الرأي وشرعية االختالف:
جوهر  اللذان ميثالنرية الرأي، وشرعية االختالف، مدافعة بعض الكتاب املسلمني عن حلف انتقد املؤ 

اعتبار ذلك تقليًدا للثقافة الغربية اليت تنطلق من رؤية مادية للحياة، خبالف رؤية ووجه انتقاده:؛ التعددية
تسويغ الدميقراطية ابعتبارها ألجل  ما أشار إىل التناقضات اليت وقع فيلا الكتاب املسلمنياإلسالم الشمولية؛ ك

، ابعتبار ذلك من صور التبعية اليت وصلت إىل استرياد كالرتويج للتعددية وأسلمتلا  أقرب النظم إىل اإلسالم
 ا يف بالد اإلسالم بدافع التقليد.قوالب فكرية، وتروجيل

 رابًعا: النتائج اليت وصل إليها االجتاه اإلسالمي املسوغ للدميقراطية:
ؤلف إىل نتائج االجتاه اإلسالمي املسوغ للدميقراطية، فمن ذلك:إمهال أحكام اإلسالم، ومناقضة أشار امل

الفه شرعية وجود ال مقيدة، وهذا قمة الفوضى اإلنسان لذاته بتبين بعض املفاهيم كالتعددية حيث يعطي ملن خي
 الفكرية.

 خامًسا: ختام حمور املوقف من الدميقراطية والتعددية:
املؤلف هذا احملور بسؤال يلخص اإلجابة على املوقف من الدميقراطية والتعددية، فيتسائل عن كون ختم 

، وجييب ابلنفي قطًعا، إذ أن الدولة ؟نظام الدولة اإلسالمية دولة قائمة على احليادية جتاه التيارات املختلفة
الفة داخل الدولة اإلسالمية، وبني إقرارها اإلسالمية دولة عقيدة، وهنا جيب التفريق بني إقرار وجود مجاعات خم

 .على الدعوة إىل املنكرات الفكرية إذ األخري ال ميكن قبوله يف دولة شرعلا كتاب هللا عزوجل، وسنة رسوله 

 احملور السادس: املوقف من التعددية احلزبية:
، وأنه ال اعتبار لقيام على أن التعددايت احلزبية الدميقراطية التصلح يف جمتمع إسالمي املؤلف أّكد .4

بعض األشخاص من املسلمني بتجويز قيام أحزاب خمالفة لإلسالم، إذ املعترب أحكام الشرع، ال 
 أقوال الرجال.

)عمارة( بتجويز التعددية احلزبية بناء على االجتلاد، حيث أخطأ )حممد عمارة( رد املؤلف على رأي  .2
 فيما حرمته الشريعة. يف فلم معىن االجتلاد، وتطبيقه، إذ ال اجتلاد
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 االنتخاابت التشريعية:و  احملور السابع: املوقف من املشاركة يف الربملاانت
 ستعرض املؤلف يف هذا احملور فكراتن:ا

 الفكرة األوىل: سبب رغبة اإلسالميني املشاركة يف الربملان واالنتخاب:
 املشاركة يف الربملان واالنتخاب. تالرغبة يف تغيري الواقع هي اهلدف الذي ألجله أقر اإلسالمينيكان

الفكرة الثانية: هل حصل اإلسالميون على النتائج املرجوة من مشاركاهتم الربملانية، مع إيراد 
 :، وذكر املساوئالنماذج

مشاركة احلركات اإلسالمية يف احلراك السياسي إىل  إذ مل تؤد  هذا السؤال ابلنفي،  أجاب املؤلف عن
استئناف احلياة اإلسالمية، وإن حصل ابملشاركة بعض املكاسب اجلزئية، ومن أسباب ذلك: تغلل العلمانية يف 

ورد املؤلف مناذج اترخيية على مشاركة اإلسالميني الربملانية يف تركيا، ، وأأنظمة احلكم يف العامل اإلسالمي
ا، الكويت، واليمن، حيث مل تؤد  أي منلا إىل إحداث تغيريات جذرية يف دوهلا، إذ املطلوب جعل أندونيسي

تتم املزايدة على أحكامه ومن مَث اإلسالم منلًجا تسري عليه األمة، ال اعتباره حزاًب أو تياًرا داخل دولة، 
 .)صالح أبو إمساعيل(املؤلف عن ابلتصويت، كما أابح جملس الشعب املصري اخلمر، يف التجربة اليت نقللا 

مث أشار املؤلف إىل ما يرتتب على مشاركة اإلسالميني يف الربملان من مفاسد، تبدأ من املراحل اليت ميرون 
 يف نسائرو هبا للمشاركة يف اجملالس النيابية، إذ أن دخوهلم حبد ذاته موافقة على نظام الدولة املخالف لإلسالم، 

تربر الوسيلة(، حيث وافقوا على التدرج يف املطالبة بتحكيم شرع هللا تعاىل، وأعظم من  ذلك على مبدأ: )الغاية
ذلك: مساواة أحكام هللا تعاىل بقوانني البشر يف التصويت وغريه؛ واعترب املؤلف كل ذلك: اضعاف حلجة 

الذين اُعطوا حق اإلسالميني؛ ولفت املؤلف االنتباه إىل أن أعضاء اجملالس النيابية هم من آحاد الناس 
 التشريع، مع عدم توفر صفة االجتلاد فيلم.

 خلص املؤلف مما سبق إىل أن املشاركة السياسية ابلصيغة الدميقراطية تعين:
مشاركة مجيع فئات اجملتمع الذين تنطبق عليلم شروط التصويت واملشاركة يف التنافس للوصول  .4

 للسلطة.

 إقرار حرية الرأي، ويرتتب على ذلك ابلنسبة لإلسالميني:  .2

 أ/ جعللم تيارًا سياسًيا ينافس تيارات أخرى يف الدولة.
ذلك: تعطيل العمل ابلشرع  ةجينتدد األصوات اليت حيصلون عليلا، و بع يةالتأثري ب/ارتباط قدرهتم 

 اإلسالمي إذا مل حيصل على األصوات الكافية املؤيدة للعمل به.
إن حتقيق املصلحة الشرعية إبقامة أحكام اإلسالم، ال حتصل مبشاركة اإلسالميني يف اجملالس : اخلالصـةو 
؛ بل إن الدولة اإلسالمية أصاًل ال يوجد فيلا جمالس نيابية تشريعية، ألن التشريع حق هلل تعاىل وحده، النيابية

 وليس بيد األمة.
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السياسي يُدرج ضمن إطار درء املفسدة املتمثلة يف استيالء هل مشاركة اإلسالميني يف العمل تساؤل: 
 العلمانيني والشيوعيني على السلطة، وابلتايل: الواقع السياسي يف الدولة.

 جييب املؤلف عن هذا التساؤل يف ثالث نقاط:
ة إن تصور اإلسالميني أن مشاركتلم يف العمل السياسي بشكله الدميقراطي يؤدي إىل قيام دولاألوىل: 

إسالمية هو وهم زائف، فلن تؤدي مشاركتلم هبذا األسلوب إىل املسامهة يف قيام دولة إسالمية، بل ستعطي 
 الشرعية للحكم بغري ما أنزل هللا، ولن تعمل على إزالته.

إن مشاركة اإلسالميني يف العمل السياسي هبذه الصورة تعين قبوهلم مبفاهيملا، وتصوراهتا، ويف الثانية: 
 ة ألفكار تعاكس عقيدهتم.ذلك خدم

إن تركيز العمل السياسي على املشاركة يف الربملاانت، سيؤدي إىل إبعاد العمل اإلسالمي عن الثالثة: 
تعمل على استغالل التأثري اجلماهريي، األمر الذي جيعل اجلماهري تنظر إىل اجلماعة اإلسالمية ابعتبارها 

 ل إىل احلكم.لعاطفة الدينية لدى الشعوب اإلسالمية لتصا

 ملحوظات منهجية على الفصل اخلامس:
وهو أحد نواب حزب هللا، وهو )إبراهيم أمني السيد( ( نقله لكالم 19يالحظ على املؤلف )ص: .4

حزب ذي مرجعية رافضية، فلل ميكن اعتبار هذه الفرقة/الطائفة، أوقادهتا، ممثلة لألحزاب اإلسالمية 
الذي يؤكد -عقيدة التقية حمل االعتبار عند النظر لكالمه، فبوضع -إن سلمنا بوجود األحزاب؟-

فلل مُيرر رأيه؟ أم كان من  -فيه عدم تعارض االشرتاك يف اجملالس النيابية مع العقيدة اإلسالمية
 األجدر عدم االلتفات إليه؟

طية (، يف حمور )املوقف من الدميقرا16للدميقراطية اإلجرائية )ص:)حيدر علي( نقل املؤلف انتقاد  .2
املنقول يف هذه الصفحة إىل الفصل األول حيث )حيدر( والتعددية(، وقد كان ميكن أن يُقدم انتقاد 

 ائية، أو اإلشارة إىل كالمه هناك للرتابط الظاهر بني املوضعني.ورد فيه انتقادات الدميقراطية اإلجر 
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 اخلامتة: وفيها استعراض للدراسة وملخص ألهم أفكارها:
ح موجز هلا، وهي املشار إليلا يف رض املؤلف القواعد الدميقراطية اليت انقشتلا الدراسة، مع شر استع .4

 عناوين الفصول السابقة.

 أوضح املؤلف أن النظام الدميقراطي يرتكز على فصل الدين عن الدنيا. .2

بتأثر اجلميع  علل املؤلف حتليله ملواقف العديد من اإلسالميني واحلركات اإلسالمية من الدميقراطية .9
 ابلفكر الدميقراطي.

 خلص املؤلف آراء املعاصرين املتبنيني للدميقراطية، أبهنا تدور حول: .1

 ن الدميقراطية العلمانية أخف ضرًا من العلمانية االستبدادية.كو  .أ

 ن الدميقراطية ال تعارض الشريعة اإلسالمية.كو  .ب

 التكلف يف اعتبار الدميقراطية جزًءا من اإلسالم. .ج

تبين الدميقراطية يعين إقرار القواعد السياسية اليت تقوم عليلا كالتعددية السياسية، والتعددية احلزبية، إن  .3
 وتداول السلطة عن طريق االنتخاابت الدورية.

 خطأ اعتبار الدميقراطية أساًسا للعمل من أجل استئناف احلياة اإلسالمية الشرعية. .6

ية اليكون/ اليتوافق مع الدميقراطية، بل جيب تبذها متاًما، إذ هي إن إقامة دولة إسالم اخلالصة النهائية:
 للتشريع اإلسالمي. صرحيةيف جوهرها وآلياهتا خمالفة 

وبعد اخلامتة جاءت فلارس املراجع واملوضوعات يف عشر صفحات، وقد بلغت املراجع العربية واألجنبية اليت 
( مرجًعا إجنليزاًي، ومل يتم ترقيم املراجع يف 29ربًيا، و)( مرجًعا ع34)منلا ( مؤلًفا، 71اعتمدها املؤلف )

 .الفلرس
 

 وبذلك انتلى التقرير حبمد هللا تعاىل وتوفيقه.
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 ما ُنشر عن الكتاب على الشبكة االلكرتونية:

بعد البحث يف شبكة املعلومات العاملية )االنرتنت(، ُوجدت ثالثة أعمال تتحدث عن الكتاب، اثنان 
 تقريران عنه، والثالث مستخلص ألهم أفكاره، وفيما يلي تفاصيللا:

 .4م(9/1/2044إعداد مركز التأصيل للدراسات والبحوث، ُنشر بتاريخ )العمل األول: 
تب ايعرض الدكتور حممد مفيت يف هذا الك"ُقدم هلذا التقرير ابستعراض وصفي للكتاب، مث قال معده: 

اليت قامت عليلا تلك النظرية، وهذه الدراسة هتدف إىل الكشف  واملبادئ الفكريةمفلوم الدميقراطية الغربية، 
مبنظومة األفكار واملفلومات اليت تقوم عليلا، ومدى  -بوصفلا نظاما فكراي حمدداً -عن مدى ارتباط الدميقراطية

، وهو وعاء يؤدي إىل كون املناداة بتطبيقلا يف بالد املسلمني يعين تقبل هذا الوعاء الفكري الذي تقوم عليه
أمرين: إىل إقرار قواعد للحكم واملرجعية على غري الشريعة اإلسالمية؛ ومن مث العمل على عزل املسلمني عن 
األحكام الشرعية املعاجلة للظاهرة السياسية، وإىل صرف أنظار املسلمني عن دراسة نظام احلكم الشرعي أي 

يانه مث ترسيخه كنظام للحياة يف نفوس املسلمني متليدا لتطبيقه يف )نظام اخلالفة( دراسة تفصيلية تساعد على ب
 ."الواقع

ز جًدا، وقد عّلق التقرير على ركّ ليستعرض التقرير بعد ذلك فصول الكتاب اخلمسة، بشكل موجز، ومُ 
انتقد الكاتب دخول اإلسالميني إىل الفصل اخلامس الذي تناول العالقة بني املسلمني والدميقراطية بقوله: "

لكن األمر .ساحات الربملاانت مبينا أن ذلك يعطي لألحزاب األخرى العلمانية والشيوعية شرعية وإقرارا هلم 
، وأصبح للصوت اإلسالمي أثر وقبول بني قد اختلف اآلن خاصة بعد الثورات العربية اليت شهدهتا املنطقة

طية مبفلوملا الغريب لن يتغري لفساد أصوهلا، فال دميقراطية ابملفلوم الغريب يف لكن املوقف من الدميقراالناس، 
اإلسالم، وال إسالم يف الدميقراطية ابملفلوم الغريب، وال يعين هذا أنه يوجد مفلوم إسالمي للدميقراطية، وإمنا 

 ".الشورى والعمل مبا شرعه هللا لنا
حصلت تطورات ة آنية للمشلد الثوري العريب الراهن، فقد وماحتته خطمن تعليق معد التقريرانتج عن رؤي

والنظر إىل االنقالب العسكري يف مصر، والقالئل اليت تثريها احلركات  بعد اتريخ إعداد الكلمات،عديدة 
الغرب يشّجع الدميقراطية اليت تثّبْت "القائلة:صدق العبارة  املناهضة للحكم اإلسالمي يف تونس يتأكد من

ولكن يعتقد املؤمن جزًما أبن الغلبة يف النلاية ، 2"العلمانيةوسيضحى هبا فورًا إن جاءت ابإلسالمينيأركان 
ن ُيۡطِف ﴿ألهل احلق وإن طال السجال، قال تعاىل: 

َ
ن يُمِمَّ يُرِيُدوَن أ

َ
ٓ أ ََّ ِ ُ ل  َى ٱَّللَّ

ۡ
َٰهِِهۡم َوَيأ َٰ فۡ

َ
ِ أِف ْ وُوَ  ٱَّللَّ وا

                                 
 http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=1193&mot=1على الرابط: 4
 عفر شيخ إدريس.العبارة منسوبة لشيخ ج2

http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=1193&mot=1
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 َٰ  .[92]التوبة: ﴾فُِروَن وُوَ هُۥ َولَۡو َكرِهَ ٱلَۡك
، بعنوان: )الدميقراطية 4إعداد: هشام بن الشاوي، منشور على رابطة أدابء الشامالعمل الثاين: 

(، وقد استعرض االستاذ هشام نقض اجلذور الفكرية للدميقراطية الغربيةقراءة يف كتاب:  -يف اجملتمعات العربية
وقدم أفكارها كما وردت يف الكتاب، ومل يبد  رأيه الشخصي يف استعراضه ، مباحث الكتاب مجيعلا مبوضوعية

 هذا.
إعداد: سليمان اخلراشي، وهو خمتارات متفرقة تشمل فصول الكتاب مجيعلا، منشور العمل الثالث: 

 بعنوان: )حتطيم الصنم الدميقراطي: نقض اجلذور الفكرية للدميقراطية الغربية(. 2على صيد الفوائد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 http://www.odabasham.net/show.php?sid=48110على الرابط: 4
 htm-http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/7.3على الرابط: 2

http://www.odabasham.net/show.php?sid=48110
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 41 ..................................................... :السياسية والتعددية احلرية: الرابع الفصل

 41 .................................................................... :الفصل متليد: أوالً 

 41 .................................................................... :احلرية مفلوم: اثنًيا

 41 ........................................................ :احلرية معىن يف االجتاهات: اثلثًا

 43 ................................. :الرأي حرية عن متفرعة ابعتبارها السياسية التعددية: رابًعا

 46 ..................................... :لسياسيةا والتعددية احلرية ملفلوم مستخلص: خامًسا

 46 ............................................. :الرابع الفصل على منلجية ملحوظة: سادًسا

 
 47 ...................................................... :والدميقراطية املسلمون: اخلامس الفصل

 47 ................................................. :الدميقراطية وتبين املسلمون: األول احملور

 47 ................................................................. :احملور متليد: أوالً 

 47 ................... :املسلمني من الدميقراطية تبىن من عضب أمساء املؤلف استعراض: اثنًيا

 41 ............................................... :السياسية والتعددية املسلمون: الثاين احملور

 41 ................................................................. :احملور متليد: أوالً 

 41 ............... :اإلسالمية الدولة يف السياسي قاعدةللعمل الدميقراطية اعتبار نتيجة: اثنًيا

 التعددية أتخذ واليت اإلسالميني ملفكرينا من عدد عن املؤلف مجعلا اليت التوصيات: اثلثًا
 41 ............................................................................. :العتباراب

 43 ................................................ :احلزبية والتعددية املسلمون: الثالث احملور

 43 ................................................................. :احملور متليد: أوالً 

 43 ....................................................... :احلزبية التعددية مفلوم: اثنًيا

 43 ................................. :احلزبية التعددية حول اإلسالميني املفكرين آراء: اثلثًا

 20 ............................................... :السياسية واملشاركة املسلمون: الرابع احملور

 20 .......................................... :والتعددية الدميقراطية من املوقف: اخلامس احملور

 20 ................................................................. :احملور متليد: أوالً 

 20 ................. :اإلسالمية العقيدة مع تتماهى أن الميكن اليت الدميقراطية املفاهيم: اثنًيا

 24 ........ :االختالف وشرعية حريةالرأي عن الكتاب بعض مدافعة من املؤلف موقف: اثلثًا

 24 ...................... :للدميقراطية املسوغ إلسالميا اهاالجت إليلا وصل اليت النتائج: رابًعا

 24 .................................. :والتعددية الدميقراطية من املوقف حمور ختام: خامًسا

 24 .............................................. :احلزبية التعددية من املوقف: السادس احملور
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 22 ...................... :التشريعية واالنتخاابت الربملاانت يف ملشاركةا من املوقف: السابع احملور

 29 ................................................ :اخلامس الفصل على نلجيةم ملحوظات

 
 21 ....................................... :أفكارها ألهم وملخص للدراسة استعراض وفيلا: اخلامتة

 23 ................................................. :االلكرتونية الشبكة على الكتاب عن ماُنشر

 27 ......................................................................... املوضوعات فلرس

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


