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 المبحث االول

 فيها اإلسالميمفهوم التعددية الحزبية وموقف الفكر 

في الدعوة وفي الواقع بيف  اإلسالـالعممي في حركة  باألسمو حوؿ  اإلسالميةىناؾ جدؿ في الساحة       
بو في نطاؽ  اإليمافالعامة التي تنطمؽ بالدعوة الى  األجواءيتحرؾ بمفاىيمُو ومناىجُو وشرائحو في  أسموب

مف موقع فيتحرؾ  أكثرمتحرؾ في  أسموب.. وبيف  أخرالفكرة العامة التي تقدـ الى الناس كما يقدـ الى فكر 
العبارة ويضخـ في المفاىيـ العممية في الحكـ والسياسة واالقتصاد والحرب  أفاؽالفكر في مواقع ويثير في الروح 

متطورة في وسائؿ العمؿ عف الوسيمة الفضمى في الوصوؿ الى والسمب . ساحة الحياة , ويبعث في الوسائؿ ال
 .(1)اليدؼ الكبير 

الجار , لمجدليات الفكرية الوصفية في نطاؽ النظرية ومشكالت الواقع  اإلسالميقي قراءة الفكر  نالحظو وىنا ما
والتعددية الحزبية  الموقؼ مف التعددية بشكؿ عاـ اإلسالميةومف تمؾ المواضيع الميمة المطروحة عمى الساحة 

 بشكؿ خاص .

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

مرتضى شنشوؿ العقابي , الموقؼ مف التعددية الحزبية في الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة  (1)
 .50, ص 2006بغداد , كمية العمـو السياسية ,
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  األوؿالمطمب 

 مفيـو التعددية الحزبية 

الحرية واالختالؼ والتنوع مف  إطاربالحرية واالختالؼ والتعايش السمبي في  إقرارالتعددية في جوىرىا ىي     
 والتعددية في فمسفتيا العامة ىي حقيقة فطرية وسنة كونية وقانوف حياتي . إضرارغير ضرر وال 

يترتب عميو اختالؼ  إفد التنوع االجتماعي واف ىذا التنوع البد واعتراؼ بوجو  إقراروالتعددية بيذا المعنى ىي 
 .(1) األولوياتفي المصالح او خالؼ في 

يتحوؿ الى صراح ييدد سالمة  التعددية ىنا لتكوف المقنف لمتعامؿ مع ىذا االختالؼ والخالؼ بحيث ال وتأتي
الدولة وتماسؾ المجتمع اي اف مفيوـ التعددية يشير الى نوع مف التنظيـ االجتماعي المتعمؽ ببنيو النظاـ 

 إطاروقيـ ومؤسسات متعددة في  أفكارالسياسي واليات عممياتو المختمفة وىذا التنظيـ يسمـ بضرورة وجود 
يما دوف اية قيود سوى القبوؿ بقواعد المعبة الديمقراطية القائمة عمى التنظيـ السياسي والتنافس المقترح بين

 .(2)االحتكاـ لمناخبيف عبر صناديؽ االقتراع بمعنى السعي الستبداؿ السمطة بالوسائؿ السممية القانونية 

السياسية وحقيا في التعايش والتعبير عف نفسيا  واآلراءوبذلؾ تشير التعددية السياسية الى مشروعية تعدد القوى 
عمى قواعد ترتقييا وتحترميا وتصونيا كؿ القوى والتشكيالت  وتأسس جيةوالمشاركة في وضع القرار مف 

 . أخرىية مف ج األمةالسياسية واالجتماعية في 

 اإلقرارالقوى والتنظيمات االجتماعية داخؿ المجتمع ومف بينيا  إطارمختمفة في  إشكاالً وتتخذ التعددية السياسية 
بوجود تعددية حزبية وبيذا تكوف التعددية الحزبية ىي احدث صيغ التعبير عف التعددية السياسية التي تحتضف 

ة السياسي األحزاب إماـكؿ القوى والمؤسسات الموجودة في المجتمع وىذا االحتضاف مف شانُو اف يتيح المجاؿ 
 .(3)المجتمع مف خالؿ المشاركة في السمطة  إلدارةلكي تشارؾ السمطة المركزية في العب الذي تحممو 

_____________________________ 

 .18, ص 1994,  العدد الثانيزكي الميالد ,التعددية الحزبية في الفكر االسالمي, مجمة الكممة , ( 1)

  .11, ص 1979, العدد االوؿنساف , مجمة الدراسات العربية , ( برىاف غيموف , الديمقراطية وحقوؽ اال2)

 .37( زكي الميالد , المصدر السابؽ , ص 3)



5 
 

سياسية متعددة  أحزابالسياسية واالنتماء الييا او ىي وجود  األحزاب إنشاءبذلؾ تعني التعددية الحزبية حرية 
في الحياة السياسية عف طريؽ الوصوؿ الى  إسياماتوفي مجتمع معيف واالعتراؼ بيا مف النظاـ السياسي وتقبؿ 

 السمطة او المشاركة فييا .

عمييا , تمثيؿ التأصيؿ السياسي ليا وىي  وتتأسسبيا  تدعـ أساسياتوالتعددية السياسية والحزبية ترتكز عمى 
 :(1)كما يحددىا احد الباحثيف تتمثؿ باالتي 

ىو شرط وقاعدة التعايش والتفاىـ السممي ومف شروط التعددية الحزبية اف يعترؼ كؿ  باألخراف االعتراؼ  -1
مف غير مصادرة راي وال محاربة موقؼ , واف يكوف االحتراـ والتفاىـ والتعايش ىو القاعدة  باألخرطرؼ 
 وىذا جزء مف امف المجتمع الذي يجب المحافظة عميو شرعًا وعقاًل . واألصؿ

لمشتركة التي تمتقي عمى المصالح العميا وعمى الحؽ العاـ ىي التي ينبغي ليا اف تتشكؿ جعؿ القواسـ ا -2
باالعتبار المصالح العميا  يأخذالعاـ الذي  باإلجماعيعرؼ  التعددية الحزبية والسياسية , اما ما أرضيتياعمى 

او التنكر ليا مف قبيؿ  وتحت اي مبرر خرقيا او الخروج عمييا األحواؿلممجتمع وال يجوز في اي حاؿ مف 
 واستقرارىا وتنمية الثروات واالستقالؿ والتبعية . أمنياوالحفاظ عمى  األمةوحدة 

اف التعددية الحزبية في صورتيا المثمى والجوىرية ىي تعددية في البرامج والمشاريع التي تخدـ وتطور  -3
 لممسألة االجتماعية في بعدىا. واألولويةاالجتماعي العاـ فقد نجد مف يولي االىتماـ  اإلصالح

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 .37( المصدر نفسو , ص 1)



7 
 

 االحزب لغة :الحزب لغة مصدر حزب حزبًا والحزب الجماعة او الطائفة وتحزب القوـ اي صارو  -أوال
 (.1)أحزاباً 

عمى حزب النبي  اوتظاىرو  اجنود الكفار تألبو  واألحزاب أحزابقاؿ ابف منظور الحزب جماعة مف الناس والجمع 
الطوائؼ التي تجتمع عمى  وألحزابوالحزب الطائفة  (2) ةوبنو قريظ)صمى اهلل عميو وسمـ( وىـ قريش وغطفاف 

 .(عمييـ السالـ ) األنبياءمحاربة 

جمعة وجمع كانوا تألبوا وتظاىروا عمى حزب  واألحزابجماعة مف الناس  ))فقاؿ اف الحزب  أبادياما الفيروز 
اي  ))" جماعة فييا غمظة قاؿ عز وجؿ األصفياني, والحزب بحسب "الراغب (3)النبي )صمى اهلل عميو وسمـ(

((أحدا البثو لما  أحصىالحزبيف 
 .(5)الغميظة  األرض بأنووعرؼ الحزب  (4) 

تتفؽ عمى الحزب المفرد والذي ىو جماعة مف الناس مف غير تحديد بيويتيا  أنياويالحظ مف التعاريؼ السابقة 
الذيف تألبوا عمى حرب النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( فالف اسـ  األحزابوطبيعتيا وتتفؽ كذلؾ عمى الجمع في 

مى اهلل حمؼ يتفؽ فيو الكفار عمى محاربة الرسوؿ )ص أوؿعمى  اإلسالميمرة في التاريخ  ألوؿ أطمؽ األحزاب
 عميو وسمـ(.

تعريفًا مانعًا وجامعًا لمحزب نظرًا الختالؼ العقيدة والمقاصد لكؿ حزب الحزب اصطالحًا: قد ال نجد  -ثانياً 
التي يقوـ بيا , ومع ذلؾ فقد تعرض العديد مف المفكريف والكتاب الى تعريؼ الحزب فقد عرفو  األدواروتنوع 

"جيفري رويرتز" بانو مجموعة مشتركة مف القيـ والسياسات وىدفيا الرئيسي الحصوؿ عمى السمطة السياسية 
دؼ بالطريقة والمناصب العامة لغرض تنفيذ سياسات الحزب ويسعى الحزب عادة لمحصوؿ عمى ىذا الي

قد تمارس النشاط  فإنياالثورية او المناىضة لمنظاـ  األحزابفي االنتخابات باستثناء  بالتنافسالدستورية وال سيما 
_____________________________ 

 .27,دار التراث العربي , بيروت ,)د,ت( , ص 1ابراىيـ مصطفى , المعجـ الوسيط , جػ( 1)

 .148, دار احياء التراث العربي, بيروت, )د,ت( ,ص 3ب , جػ( ابف منظور , لساف العر 2)

 .94, ص 1986( الفيروز ابادي , القاموس المحيط , مؤسسة الرسالة , بيروت , 3)

 . (12)( سورة الكيؼ :االية 4)

 .40در سبؽ ذكره , ص ,نقاًل عف زكي ميالد , مص231, ص 1922( الراغب االصفياني , مفردات الفاظ القراف , دار القمـ , دمشؽ , 5)
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. وعرؼ "طارؽ الياشمي" الحزب السياسي عمى انو جياز صراع (1) أىدافياالسياسي خارج الدستور لتحقيؽ 
عمى انو جماعة منظمة ذات استقالؿ ذاتي تقوـ بتعيف  آخروفوعرفو . (2)منظـ ييدؼ لموصوؿ الى السمطة 

مية والييمنة عمى خطط الحصوؿ عمى المناصب الحكو  أمؿمرشحييا وتخوض المعارؾ االنتخابية عمى 
ذو بناء تنظيمي عمى المستوييف القومي  داإلفرااتحاد وتجمع مف  بأنوالغزالي حرب  أسامة, وعرفُو (3)الحكومة

عمييا  التأثيروالمحمي بعيد في جوىره عف مصالح قوى اجتماعية معينة ويستيدؼ الوصوؿ الى السمطة او 
 . (4)نة خصوصًأ مف خالؿ تولي المناصب العامة مف خالؿ االنتخابات معي أنشطةبواسطة 

حولو , فاف  والتمحورالسياسي  بالشأف انشغالوواذا كانت السمة المميزة لمحزب  في المفيـو االصطالحي ىي 
حتى اف نسبة االىتماـ بو تختمؼ  اإلبعادىو احد  اإلسالميةوالجماعات السياسية  األحزابالسياسي في  الشأف

بيف الجماعات نفسيا . فالفكرة الحزبية وصفيا السيد فضؿ اهلل تعني في مفيوميا الشكؿ التنظيمي الذي يخطط 
حركة الفكرة في عممية توزيع مدروس لممفردات التفصيمية لمواقع , ليضع كؿ واحدة في موقعيا المالئـ بحيث 

الشامؿ في جوانبو , الى البحث عف الوسائؿ العممية  اإلسالميع الطميعة بالفكر تتكامؿ حركتيا بالساحة , وتدف
 .(5)متغير لالى تحرؾ وتقودىا الى خط  األمةالتي تدفع 

المحيطة بيا لمعرفة  األوضاعوطبيعة  لألمةوفي الجو التنظيمي البد مف دراسة الحاجات الخاصة والعامة 
المواقع  إدارةالطميعة ترتيب القاعدة وتخطيط الحركة في خط  إعدادلمصيغة التنظيمية في نطاؽ  األفضؿالسبيؿ 

وتحؿ  األفكارالسياسية لـ تعد الوسيمة التي تنمي  األحزابويرى احد الباحثيف اف وجود  (6)وتوزيع المسؤوليات 
 باألمفالميارات والشعور  كتسابكما لـ تبقى الحاجة الى تييئة المناخ المناسب ال اإلفرادالمشاكؿ لدى 

______________________________ 

ص  ,1990( جيفري رويرتز والسفير ادوارذو,المعجـ الحديث لمتحميؿ السياسي ,ترجمة سمير الجبمي ,الدار العربية لمموسوعات ,بيروت,1)
305. 

 .65,ص 1990( طارؽ الياشمي ,االحزاب السياسية , مطابع التعميـ العالي , بغداد 2)

 .64( اوستي رني , نقاًل عف طارؽ الياشمي ,االحزاب السياسية ,مصدر سبؽ ذكره , ص 3)

 .21, ص 1987(اسامة الغزالي حرب , االحزاب السياسية في العالـ الثالث , المجمس الوطني لمثقافة , الكويت ,4)

 .102, ص 2001( محمد حسيف فضؿ اهلل ,الحركة االسالمية ىمـو وقضايا,دار المالؾ , الطبعة الرابعة , بيروت ,5)

 .103( المصدر نفسو , ص 6)
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شباعاف ئنواالطم  .(1) األحزابحاجة االنتماء والتجمع وىذه كميا لـ تبقى ىي الدافع الوحيد لتكويف  وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

ت , ( فاضؿ الصغار , الحرية السياسية دراسة مقارنة في العالـ والتاكيد والضمانات , دار العمـو لتحقيؽ والطباعة والنشر والتوزيع , بيرو 1)
 . 274, ص 2008
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 المطمب الثاني 

  اإلسالميمفيـو الفكر 

فكر المسمميف مف مبعث الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( الى اليوـ في المعارؼ الكونية  أنتجو ىو كؿ ما
 إطارلعامة في ا المعارؼلتغير تمؾ  اإلنسانيوالذي يعبر عف اجتيادات العقؿ  اإلنسانيالمتصمة باهلل والعالـ 

 .(1) اإلسالمية المبادئ

 -:اإلسالميمصادر الفكر 

كمرجع موجو يحكـ بكمياتو وجزئياتو , حيث يحدد الرؤية الكمية  اإلسالـمف  اإلسالميالوحي : ينطمؽ الفكر  -1
 تربوية واجتماعية وسياسية واقتصادية . أبعادعنيا مف  عوما يتفر المسمـ  لإلنسافالنيائية 

الى البحث  افاإلنسالكوف فوجو اهلل تعالى  أجزاءاهلل تعالى في الكوف سننا وقوانيف لتنظيـ بيا  أودعالكوف :  -2
 .األرضواستعماليا في وظيفة عمارة  واكتشافيافي تمؾ السنف 

 -:اإلسالميوسائؿ المعرفة في الفكر 

سنجد اف المعرفة تنتج عمى مجاليف واسعيف ىما عالـ الغيب وعالـ الشيادة عكس  اإلسالمياذا نظرنا الى الفكر 
 ُيَعمَُّموَف َظاِىرَ  ))بينو اهلل تعالى في قولو الفكر الغربي الذي يقتصر عمى الجانب المادي مف الشيادة وىو ما

ـْ ِفي اآلِخَرِة َىٌـّ َغاِفُموفَ   (( الَحَياِة الدُّْنَيا َوُى

  -:اإلسالميلفكر تعريؼ ا

 تعريفو لغة :

 فكر يفكر فكرًا وفكرا .                                                        يأتييفكر تفكيرا, ويمكف اف  ركالفكالفكر  

الحسية والفكر المعنوية , ورده كممة فكر في القراف الكريـ  األمورويقوؿ بعضيـ , الفكر ىو مقموب الفرؾ وىو 
 وضعًا لكنيا بصيغة الفعؿ .م 20حوالي 

_____________________________ 

 .300( راشد الغنوشي , الحريات العامة في الدولة االسالمية , مركز الدراسات الوحدة العربية , بيروت , ص 1)
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 تعريفو اصطالحًا : 

 الخاطر في الشي . إعماؿعند ابف منظور : 

يمكف  دوف الحيواف وال لألخذ: قوة مطرقة لمعمـ الى معمـو الف تمؾ القوة بحسب نظرة العقؿ وذلؾ  األصفياني
 فيما يمكف اف يحصؿ لو صورة في القمب . إالاف يقاؿ 

سواء كاف قمبًا او روحًا او ذىنًا بالنظر  اإلنسافطو جابر العمواني : اسـ لعممية تردد القوة العاقمة المفكرة في 
 .(1) األشياءاو شي مف  اإلحكاـالمعمومة او الوصوؿ الى  األمورلطمب المعاني المجيولة مف  والتعبير

وىي  األىميةفي  تتساوىالى المعرفة بوسائؿ  اإلسالميوبالنظر الى ىذيف المجاليف المتداخميف يتوصؿ الفكر 
 القمب والحواس :_

نما اإلنسافيقصد بالقمب ذلؾ العضو الحي الضاخ في جسـ  القمب : ال فالقمب  واإليمافىو محؿ التصديؽ  وا 
بمكاف بحيث ال يمكف استبداليا  األىميةوىو مف  اإلسالميوالمعرفة في الفكر  اإلدراؾاذًا وسيمة مف وسائؿ 

 الوجدانية . األموربالعقؿ وال غيره فعمؿ القمب وفقًا ليذا يكوف في 

 تقـو بوظيفة والعيف بوظيفة . كاإلذفالمادية  وراألمالحواس : جمع حاسة,ىي الوسائؿ التي تدرؾ بيا 

 -: اإلسالميخصائص الفكر 

 الشمولية والكماؿ : -1

وليا حكـ  إاللكؿ سؤاؿ فمكؿ حركة وسكينة  إجابةوجوانب الحياة اي اف المسمـ يجد فيو شامؿ لجميع نواحي 
 شرعي .

 الواقعية : -2

مف الديف والشريعة الجانب العممي منو  اإلخبارييقسـ الديف الى عقيدة وشريعة : العقيدة الجانب النظري  
تراعي  أنيا اإلسالميةتعني مطابقة الفكر بالواقع ومف معاني واقعية العقيدة  اإلسالميةفواقعية العقيدة 

____________________________ 

 .39, ص 1995( طو جابر العمواني ,اصالح الفكر االسالمي , الدار العالمية لمطباعة والنشر , فرجينا, 1)
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 .(1)يطيؽ  فطرة االنساف وقدراتو العقمية فمـ تكمفو بما ال

 الوسطية واالعتداؿ والتوازف :  -3

وال تفريط فالشجاعة وسط بيف التيور والجبف والكريـ وسط بيف البخيؿ والمنذر .  إفراطفال  أكثريةالوسطية تعني 
, مصالح الفرد الدنيا واآلخرةفي تشريعاتو بيف ثنائيات العقؿ والقمب , المادة والروح ,  اإلسالـفقد وازف 

 والجماعة. كؿ ذلؾ في وسطية متوازنة .  

 الثبات والمرونة: -4

 أماوالخبر الصادؽ ثابت ومف عالقات الكذب عدـ ثبات الخبر في مسألة واحدة  ارإخب ألنياالعقيدة ثابتة 
 وىي ايضًا مرنة لكونيا تفتح باب االجتياد . األسسالشريعة فيي ثابتة في 

 العموـ والعالمية : -5

الشرائع لمبشرية جمعاء الى يـو القيانة عكس  نزؿ عمى كافة الناس بغض النظر عف طبقاتيا وىو ايضاً  اإلسالـ
 .(( كافة ِلمنَّاِس َبِشيًرا ونذيراً  إالَوَما َأْرَسْمَناَؾ  ))السابقة لقولو تعالى 

 االيجابية : -6

 طيبة ونافعة ومجدية . اثأروالمرتبطة عمى ممارستيا ىي  اإلسالميةبالفكرة  اإليمافالمترتبة عمى  اآلثاراف 

 : اإلسالميةالنسبية -7

نسبي ميما كانت دقتو  اإلنسافوعمـ  اإلنساففكرًا نسبيًا بصفة عامة النو صادر عف  اإلسالمييعتبر الفكر 
 يختص بو اهلل تعالى . فالحؽ المطمؽ ىو ما

 التحيز: -8

ال يتصؼ بالموضوعية المطمقة بؿ ينحاز مف منتجو الى خمفياتو الفكرية ومشاربو  اإلسالمياي الذاتية في الفكر 
 اإلسالميبؿ احد سماتو وخصائصو لذا فالفكر  اإلسالميالثقافية ونوازعو الدينية فالتحيز ليس عيبًا في الفكر 

______________________________ 

 .15-13, ص 1994, 106ي المتغيرات , مجمة المنطؽ ,العدد (محمد حسيف فضؿ اهلل , الحركة االسالمية اماـ تحد1)
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نفسو  اإلسالمييبيف تحيزه لديف معيف بؿ اف الفكر  إسالمييتميز بيذه الخاصية وتظير مف خالؿ اسميف فمفظ 
 .(1)نجد فيو تحيزات عدة فقيية عقدية سموكية كالتحيز لمذىب فقيي سموكي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

      ( حامد فيرحي, االسس الفقيية لمتعددية السياسية , مدخؿ الى الفكر السياسي في االسالـ _مجموعة مقاالت , ترجمة الخميؿ العصامي , 1)
 .343ص 
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 المبحث الثاني 

 من التعددية الحزبية اإلسالميموقف الفكر 

و يؤثر في واقعة فيو عمى حساب االستجابة لما يفرزه الواقع مف معطيات سياسية  يتأثرال ريب اف كؿ فكر 
المنمة عمى رسـ مالمح الخطاب الفكري فيما يميزه  يستجمع نواحي امتالؾ القدرة و إنماواجتماعية واقتصادية 

 أسسف بوضع تقتر  ضرورياتالذاتية الباعثة عمى التعدد وما يحتوي ذلؾ مف  الخصوصية تأكدعف غيره عند 
 تؤدي الى االختالؼ واالتفاؽ .وقواعد 
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  األوؿالمطمب 

 الموقؼ الرافضي لمتعددية 

فالتعددية في الرؤى والتطورات واالستراتيجيات والتكتيكات والتنظيمات والجماعات باتت حقيقة واقعية في الساحة 
نفسيا داخؿ ىياكؿ التنظيمات المختمفة تفرض  كثير ما أصبحتال بؿ اف ىذه التعددية  اإلسالميةالسياسية 

في نطاؽ الحديث عف الحركات  إالالسياسي  اإلسالـلتطاؿ التنظيـ الواحد حتى ال يمكف الحديث عف حركة 
 (.1) اإلسالميةالسياسية 

لى رفض وال مراء مف اف يخضع مفيـو التحزب والتعدد الحزبي الى جدؿ فكري يتوزع بيف مواقؼ ورؤى تؤدي ا
والفصؿ  الرأيقبولو نظرًا لمموقؼ مف الموروث الفكري االجتيادي والتاريخي مف  التمييز والتعدد الحزبي او

وخصوصًا عندما يتعمؽ االستدالؿ بمواقع الذكر الحكيـ في تحديد الموقؼ مف مفيوـ كممة االحزاب  (2)بينيما
َوآُف اهلِل ))السالفة في الديف كما في قولو تعالى  األمـسواء بالداللة عمى الموقؼ لالختالؼ عند جماعات مف 

ِِ َفَوْيٌؿ ِلمَِّذيَف َكَفرُ  ـْ ـْ َفُاْعُبُدو َىَذا ِصَراٌط ُمْستَِقيـٌ َفاْخَتَمَؼ اأْلَْحَزاُب ِمْف َبْيِنِي ((وا ِمْف َمْشَيِد َيْوـٍ َعِظيـٍ َربِّي َوَربُُّك
او  (3)

ـْ قَ  ))قولو تعالى  ـْ  ۢ  َوٱأْلَْحَزاُب ِمف ۢ  ْوـُ ُنوحٍ َكذََّبْت َقْبَمُي ـْ ِلَيْأُخُذوُه  ۢ  َبْعِدِى َدُلوْا ِبٱْلبََِٰطِؿ  ۢ  َوَىمَّْت ُكؿُّ ُأمٍَّة ِبَرُسوِلِي َوجََٰ
ـْ  ـْ ))و كذلك قوله تعالى  (3) ((َفَكْيَؼ َكاَف ِعَقابِ  ۢ  ِلُيْدِحُضوْا ِبِو ٱْلَحؽَّ َفَأَخْذُتُي َفاْعُبُدوُه َىَذا ِإفَّ اهلَل ُىَو َربِّي َوَربُُّك

ـْ َفَوْيٌؿ ِلمَِّذيَف َظَمُموا ِمْف َعَذاِب َيْوـٍ َأِليـٍ  (( ِصَراٌط ُمْسَتِقيـٌ  َفاْخَتَمَؼ اأْلَْحَزاُب ِمْف َبْيِنِي
(5). 

لمداللة عمى موقؼ تعرض لو رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( مف جماعات مف الكفار كمافي موقع  تأتي او
ـْ آالَّ ِإيَماًنا ))لغزوة الخندؽ في قولو تعالى   ولما رأى الُمَؤمُِّنوَف اأَلْحَزاُب َقاُلوا َىَذا َما َوَعَدَنا اهلُل َوَرُسوِلِو َوَما َزاَدُى

_____________________________ 

ىشاـ جعفر, احمد عبداهلل ,التموؿ في حركة االسالـ السياسي في الشرؽ االوسط , في الحسف الترابي واخروف ,االسالميوف والمسألة (1)
 .236-235,ص 2003السياسية , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت ,

 .105(محمد عبدالمتوكؿ , االسالـ وحقوؽ االنساف ,في الترابي ,مصدر سبؽ ذكره ,ص 2)

 .(37و 36)(سورة مريـ : االية 3)

 .(5)(سورة غافر : االية 4)

 .(56)(سورة الزخرؼ : االية 5)
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((َوَتْسِميًما
(6)

بنواحي التفرؽ والتمزؽ وىذا اختزاؿ لذلؾ في موقؼ تاريخي يذىب نحو التعميـ لممفيـو عمى مايقترف  
سياسية  أحزابالتي ىي حقيقتيا صراعات  اإلسالميةجرى مف صراعات بيف الفرؽ  والصراع بالنسبة الى ما

 تترؾ منفذًا لمتفكير عند ليست مسموحًا دينية مما يجعؿ مف التعددية الحزبية اكثر قتامة واشد سوءًا حتى ال
لمتفريؽ بيف الفكرة كمنيج وبيف الممارسة الخاطئة لمفكرة التي يتبناىا بغير وعي او سوء نية  أقمةالمحاولة عمى 

عمى جدؿ شرعي يقتني المقالة  أسستوخصوصًا عندما تقترف العممية بالمنظومة لالجتيادات الفقيية التي 
الواحدة واالنطالؽ نحو ألة المس بقياسولعمـ الفقو في بحث جواز اختالؼ المجتيديف مف عدمو  األصوليلممنيج 

مكانيةالقوؿ في االجابة عف التساؤؿ حوؿ الحؽ  بيف  الرأيتعدده مف عدمو عند الفصؿ في االجتياد المتعدد  وا 
او نفي حؽ التحزب في صيرورتو نحو قبوؿ التعدد  تأكيدقاعدة يمكف مف اعتمادىا  إيجادالمجتيديف وذلؾ بغاية 
 والبرىاف منيما. اتباإلثب األمرمف عدمو بقدر تعمؽ 

عتمة عندما يعزز الفريؽ الرافضي لمتعددية الحزبية اذ يرى اف سعي الغرب  أكثرالحديث والمعاصر  الرأي ويأتي
الى تعميـ نموذجو الثقافي والحضاري والسياسي ىو جزء ال يتجزأ مف مشروع الييمنة عمى الشعوب وخصوصًا 

,  األخر بعضيا مع البعض اإلبعادجتماعية عندما تتدخؿ تمؾ اف المفيوـ يحمؿ في مدلولو جوانب سياسية وا
فالمفيوـ ىنا ال يتعدى اف يكوف المفيوـ ليبراليًا ينظر الى المجتمع عمى انو متكوف مف روابط سياسية وغير 

في اعتماد  اإلسالميةيفارؽ في جوىره مضموف النظرة  سياسية متعددة ذات مصالح مشروعة ومتفرقة وىذا ما
 .(2)واحد ومبدأباف يكوف فيـ الحقيقة عف طريؽ جوىر واحد  اإليمافانطالقًا مف وحدود 

انو ال يعني باي  إال اإلسالميةالحديث في غالبيتو ال يتنكر لمتعددية الحزبية في الدائرة  اإلسالميواف الخطاب 
توصؼ  إطراؼخمو الساحة مف مواقؼ توصؼ بالرافضة واف كاف بدرجات متفاوتة تتوزع بيف  اإلشكاؿشكؿ مف 

 باآلراءسواء في جانب التمسؾ  (3)يتبناه )رفاعة رافع الطيطاوي( ما أمثاؿبالتحرر والتجديد الراديكالية مف 
تمزؽ الذي سوؼ يؤخذ عمى التي ترى اف التعددية الحزبية تمثؿ الطريقة الى التشتت واالنقساـ وال اإلسالمية

_____________________________ 

 .(22)سورة االحزاب :االية (1)

 .38( مرتضى شنشوؿ العقابي , مصدر سبؽ ذكره , ص 2)

 .104( محمد عبدالمممؾ المتوكؿ , مصدر سبؽ ذكره , ص 3)
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)ال حزبية في  ألبناالقطب مف الرحى في تمثؿ قوؿ حسف  وكأنيابتفريؽ كممتيا وتثبتيا سعيًا  األمةوحدة ىذه 
 . (1)(  اإلسالـ

تتسع لو قواعد المذىبية  وال اإلسالميفي المجتمع  إليووبالنتيجة فاف ىذا االتجاه يرى اف الحزبية نظاـ ال سبيؿ 
والقواعد الشرعية لما يقضي اليو مف عواقب منكرة كالفرقة والتشتيت مف ناحية  األصوؿلتعارضو مع  اإلسالمية

بشر محؿ حاكمية اهلل مع االعتقاد حاكمية ال بإحالؿوالتوجو صوب التعارض مع االعتقاد النافذ الى قبوؿ القوؿ 
ثمة بالحزب السياسي تعني سيطرة فئة معينة مم ألنياالوىبة الناس عمى الناس  بإحالؿالنافذ الى قبوؿ القوؿ 

بما ال يترؾ مجااًل لمشؾ في كوف  (2) األخرىعمى السمطة وصواًل الى االستبداد بيا وفرضيا عمى الفئات 
السياسية في كثير توجياتيا تمثؿ دعوة الى االنفراد بالحكـ واالستئثار بالسمطة عمى حساب الجماعات  األحزاب

كنظاـ شامؿ ال يفصؿ بيف ماىو  اإلسالـتوجيا وعقيدة حتى يمكف رده والتي تتبنى  اإلسالميةالسياسية غير 
 زمني سياسي واخر ديني اليي في مذىب اندماجي يدفع الى ظيور تيار متطرؼ في الغالب ياخذ عمى عاتقو 

يمثالنو مف  االمعنوي "الروحي" والرمزي السياسي ومالستار عف حرية الراي وحرماف المعارضة مف المورد  إسداؿ
 .(3)الزمنية بشكؿ خاص اإلبعادىذه التيارات السياسية ذات  المواجيةقوة تمكف مف 

تشير في كثير مف المواضع  القرآنية اآلياتفاف البراىيف الدينية و دالالت  األيدلوجيوبصرؼ النظر عف الجدؿ 
ة طبيعية طالما اف البشر يختمفوف لوصفو ظاىر  األساسالى التنوع والتبايف المفضي الى االختالؼ فيما يضع 

دراكيـ إفياميـفي  والرساالت والمذاىب وتؤثر فييـ  لألفكارالعقمية ووعييـ لممطامع وينجذبوف بدرجات مختمفة  وا 
مختمفة تجعميـ يتصارعوف ويتوافقوف عبر االعتراؼ  تأثيراتالعادات والتقاليد وتترؾ عمييـ البيئات الطبيعية 

 صؿ مع متغيرات الحياة ومتطمباتيا.تاج الحوار والتوابالتعددية التي ىي ن

 

 

____________________________ 

 .39-38( زكي الميالد واخروف , مصدر سبؽ ذكره , ص 1)

 .74,ص 1996( سمير اميف وبرىاف غميـو , حوار حوؿ الدولة والديف , المركز الثقافي العربي ,المغرب ,2)

ة ( ابراىيـ العبادي واخروف ,التعددية السياسية ارث الماضي ورىاف المستقبؿ, في كتاب االسالـ المعاصر الديمقراطية , مركز دراسات فمسف3)
 .165-162, ص 2004الديف , بغداد ,
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 المطمب الثاني 

 الموقؼ المؤيد لمتعددية 

اذا كاف رفض التعددية في جوىره انعكاس لمتجربة التاريخية فاف القبوؿ اجدر فييا يتمثؿ واقع التعدد في 
 األمة إطارمتغيرات وتجميات المرحمة في عند محيطو الفقيي_ المذىب الذي استوعب  اإلسالمياالجتماع 
 .(1)الواحدة 

ومف ىنا فانو ال يستغرب اف يظير تيار يسير باتجاه معاكس لما يقره االتجاه الرافضي لمتعددية الحزبية فيما 
انتمائو  اإلنسافوالتسميـ باالختالؼ واقعًا يطوؿ  الرأيحرية  إقراريمكف تبريره بنواحي شرعية وعقدية تستمـز 

الذي يحوؿ  األمروالتسميـ بو حقًا لممختمفيف  إنكارهقاًل لواجباتو وممارستو لمكانتو حتى ال يسع عا أدائوومستوى 
منو سواء كاف الموضوع سياسيًا اـ اقتصاديًا اـ دينيًا  األخردوف امتالؾ أي كاف او اي سمطة كانت مف حرماف 
مسوغات شرعية تدحض النظرة  إيجادىذا التيار الى  أنصاراو حتى عرقيًا او لغويًا او غير ذلؾ , اذ يذىب 

استنادًا الى عدـ وجود مانع شرعي ونص قطعي يبيح النظرة  اإلسالـتشائمة الى التحزب والتعددية في الم
 الرأيالمتشائمة لمتعددية الحزبية , انطالقًا مف استدراج المفيوـ الحديث لمحزب السياسي كما يرى اصحاب ىذا 

المقصود  عاالجتماالقراف الكريـ سواء كاف  تآيافي انو يختمؼ كميًا عف الحزب العشائري والقبمي الذي ورد ذكره 
اـ االنطالؽ في العقيدة او في التوجو والذي يتوزع بيف فئتيف ال ثالث ليما  بالرأيبو يدؿ عمى مفيوـ االختالؼ 

((حزب الشيطاف ))و ((حزب اهلل ))بحسب المعنى مف قولو تعالى 
عميو الحاؿ عند  الذي يخالؼ ما األمر (2)

الحديثة بوصفيا تنظيمات سياسية تضـ الجماىير مف الناخبيف السياسييف الذي يجمعيـ ويوحد  األحزابوصؼ 
وتبني خططيـ الساعية لموصوؿ الى السمطة ومنو تحقيؽ  أفكارىـجيودىـ اليدؼ المشترؾ عف طريؽ اعتناؽ 

والفرقة والشنيع نجد انيا  يـ لمحزبيةمصمحة االمة والدولة . كما واف رد الشبيات التي تدور حوؿ ذـ القراف الكر 
 اإلقراراالستشياد بالمفظ في ذـ  ىذا التوجو عف طريؽ رفض ألصحابمكانيا ضمف عممية التبرير الفكري  تأخذ

الف المفظ ورد عمى سبيؿ المدح ايضًا وىو ماال يسوغ في المنطؽ العاـ وماال تستقيـ النتائج التي تترتب عميو 
____________________________ 

 .134 ص( امؿ ىندي الخزعمي , مصدر سبؽ ذكره ,1)

 .(103)( , سورة اؿ عمراف : االية 92( سورة االنبياء : االية )2)
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تفييد  إمكاف, فاف ) ذا لشبة في  بالضرورة تقابميا أخرىفي صحيح االستدالؿ ىذا مف ناحية ومف ناحية 
ـْ ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا ))باالستناد الى قولو تعالى  األمةالقوؿ بوحدة  تأوؿالتعددية السياسية عمى حسب  ُتُك ِإفَّ َىِذِه ُأمَّ

ـْ َفاْعُبُدوفِ  ((َربُُّك
(1).   

النص يرنو الى القصد  مجرىالتعدد واف كاف  إباحةوتعميميا عمى حساب الواحد  إقراروالغاية ىنا تذىب نحو 
العبودية هلل تعالى وعدـ االشتراؾ معو او مف دونو فتتكوف اماـ مخالطة صريحة  إخالصمتمثؿ وحدة الديف في 

الذكر الحكيـ فوؽ ما تحتمؿ ومف الضروري اف ينيي بنا القوؿ الى الحجة في تسويغ التعددية  آياتفي تحميؿ 
ير وحؽ يؤدي بو مف خ األحزاب إليوعند الغاية في المصمحة فيما تدعو  اإلسالـعند العديد مف مفكري وعمماء 

تتصؿ بنواحي ضماف مسيرة الحياة نحو التقدـ مع ضماف  (2)وجودىا وتحقيؽ مصالح الناس فيما ىو ضروري 
يتـ الواجب  القائمة )ما ال اإلسالمية األصوليةمنع استبداد الحاكميف عمى حساب المحكوميف وذلؾ وفؽ القاعدة 

لحزبي ىدفًا وغاية تساوؽ منطمؽ المصمحة السياسية ومنطؽ بو فيو واجب ( ومنو فاف الحاجة الى التعدد ا إال
 التعددية الحزبية اجمااًل. أنصارالقواعد الفقييو والقراءات الصحيحة لمنصوص والتاريخ عند 

 األمرمرتكزات طمب العدؿ والذي يتجسد في مضموف وضع  أصوؿوبذلؾ يكوف التعدد الحزبي اصاًل مف 
 أوامرواف تدفع عف مصالحيا بما يعزز  رأييااف تعبر عف  لألقميةيتبع  ما بالمعروؼ والنيي عف المنكر عمى

نكارالتوافؽ بيف الحاكـ والمحكـو عمى قاعدة تفسير مفيـو الحؽ   .(3)الباطؿ في ظؿ االستبداد  وا 

وال تقتصر الرؤى الفكرية عمى ذلؾ بؿ تتجاوزه الى حدود تستوعب الديمقراطية بمفيوميا المعدؿ وليس بمفيوميا 
الغربي المطمؽ التي تمنح ممارسة غير محدودة لحرية الفرد وتمنحو حؽ التشريع المطمؽ وايضًا المفيـو 

والذي ىو  األساسيةاف كاف يطاؿ القضايا و  اإلسالـمفادىا اف التشريع في  أساسيةالديكارتي المادي بنظرية 
ص يوجد معيا ن ال أخرىانو قد ترؾ منطقة فراغ في مساحة التشريع في قضايا  إالتشريع الخالؽ "عز وجؿ " 

____________________________ 

 .107-106محمد عبدالممؾ المتوكؿ , مصدر سبؽ ذكره , ص  (1)

, 1,دار الفكر ,بيروت,سوريا , طػػات لقرف جديد ,النظاـ السيسي في االسالـ ,دار الفكر المعاصر برىاف غيموف ومحمد سميـ العوا ,حوار  (2)
 .145-143ص 

( دوتز ادجر بيرت,فمسفة القرف العشريف , مجموعة مقاالت في المذاىب الفمسفية المعاصرة , ترجمة عثماف نويو , زكي نجيب محمود , 3)
 .104ص , 1963مؤسسة السجؿ العربي , مصر , 
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قراني ليممئيا الشعب بواسطة مؤسساتو التشريعية المتفؽ والمتوافؽ عمييا , وىذه الرذمة متغيرة بالزمف والمكاف 
العدالة والمساواة نقطة االختالؼ نحو قضاء   إقامةلمشريعة وتشكؿ  األساسيةبشرط عدـ تعارضيا مع المبادئ 

 . اإلسالميةحة الجماعة المساواة اما التكاليؼ العامة حرص عمى مصم إقرار
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 المبحث الثالث 

 دوافع القبول والرفض لمتعددية 

ألة التعددية السياسية والحزبية حيزًا ىامًا مف اىتمامات الباحثيف السياسييف وقد انتقؿ ىذا االىتماـ تشغؿ مس
العالقة القائمة بيف  إزاءالذيف ابدوا وجيات نظر متعددة  اإلسالمييفوالتركيز واالىتماـ الى ساحة المفكريف 

بينما نجد الغالبية منيـ تؤيد وجود التعددية في  باألدلة رايةفيناؾ مف رفض ىذه الصمة معززًا  واإلسالـالتعددية 
 بؿ تعتبرىا مف الركائز الميمة لو . اإلسالميالنظاـ 

 تعني باختصار شديد تعدد القوى وحقيا في التعبير عف نفسياوينبغي توضيح المقصود بالتعددية السياسية اذ 
 -والمشاركة في عممية وضع القرار السياسي وىي تتضمف ثالث عناصر :

 اواًل: االعتراؼ بوجود تنوع واختالؼ وتبايف نتيجة لوجود دوائر انتماء عدة في المجتمع ضمف ىويتو الواحدة.

 في المعتقدات او المصالح . اآلراءتب عميو مف اختالؼ او تبايف في يتر  ثانيًا: احتراـ ىذا التنوع وقبوؿ ما

مناسب يحوؿ  إطارصيغة مالئمة لمتعبير عنو بحرية وفي  إيجادثالثًا: تقنيف ىذا التنوع واالختالؼ مف خالؿ 
طة دوف تفجير المشاكؿ والصراعات وتيديد الوحدة الوطنية وسالمة المجتمع وتوفير اليو فعالة لتداوؿ السم

 .(1)السممية والقانونية  باألدوات

السياسية تمثؿ قوى اجتماعية واقتصادية وسياسية متباينة  فاألحزابوتشمؿ التعددية السياسية التعددية الحزبية 
االعتراؼ بالتعددية السياسية ىو  أساسالوصوؿ الى السمطة لتحقيؽ برامجيا االنتخابية اف  األحزابوغاية 

 واألفكار اآلراءوالجمعيات والتعبير عف  األحزاب وتأسيسممارسة حرية التجمع  اإلفراداالعتقاد بحقوؽ جميع 
مف خالؿ المشاركة بالسمطة والمساىمة في  األىداؼالسعي لتحقيؽ تمؾ  إطارفي  واألىداؼوالمناداة بالمصالح 

 القرار . صنع

 

_____________________________ 

, ص 1994المعاصرة مراجعة نقدية ,مجمة قراءات سياسية , الطبعة الرابعة , العدد الثالث ,  األديباتد.جابر سعيد عوض,التعددية في  (1)
34. 
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  األوؿالمطمب 

 مؤيدو التعددية السياسية والحزبية 

عماؿمفتوح  اإلسالـىذا االتجاه مف باب االجتياد في  أصحابينطمؽ  العقؿ والفكر في مختمؼ القضايا قائـ  وا 
الحرمة العممية وليس  إثراءبؿ عمى العكس اف سينشط الفكر في المجتمع ويسيـ في  اآلراءوتبعًا لذلؾ تتبايف 

او مجموعة  رأيشرط اف يبقى التبايف ضمف حيز االشخاص بؿ قد يصبح بيف جماعات تتمحور كؿ منيا حوؿ 
 . اآلراءمف 

في ىذا الصدد مع الموقؼ مف حرية التعبير فاف حرية التكتؿ مالزمة لحرية التعبير  سالمياإلويتكامؿ الموقؼ 
 رأياو  األمةفاذا كاف لممسمـ اف يعبر عف رايو فاف لو الحؽ اف ينظـ الناس خمؼ ىذا الراي ليجعمو )اي 

تغير نمط عمؿ  إمكانيةمف  حـر فكأنمامنعا اـ اف يمنح المسمـ حرية التعبير ويحـر مف حرية التنظيـ  األغمبية
حداثالدولة  رأسياالمؤسسات وعمى   .(1) أساليبياتغير في  وا 

الثابتة  أصولو لإلسالـفاف  األمةوكما ىو شاف كؿ الديمقراطيات الكبرى في العالـ التي تحدد اصواًل ثابتة لتوحيد 
تيف :الوحدة والتنوع ويرى اف التعددية عمى تبيف المفرد التأكيدلتحقيؽ ذلؾ ومف ىنا يمح الدكتور محمد عمارة في 

 .األخرة عف الطرؼ غيب المعنى وتغيب الوحدالوحدة ويغيبو طرؼ منيا ي إطارالجامع والتنوع في  إطارفي 

كاف القراف الكريـ كتاب العقيدة  اإلسالميةوالف ىنا شاف االختالؼ ومكاف التعددية ومقاـ التنوع في الرؤيا 
مف  اإلسالـاللتماس موقؼ  األوؿوالشريعة ومنظومة القيـ وفمسفة التنظيـ والتدبير لمعمراف وىو المصدر 

 .(2)التعددية واالختالؼ

ويبدي بعضيـ مالحظات ىامة منيا اذا كانت  الفقييةويستنتج ىوالء عمى جواز التعددية الحزبية بجواز التعددية 
وتعددت  اإلسالمية الفقييةقد وسعتيا وحدة الشريعة االسالمية فازدىرت المذاىب  اإلسالميعددية في الفقو الت

بد ومتغيراتيا الدنيوية ال اإلسالميةاجتياداتيا في فروع العبادات والمعامالت فاف التعددية في فروع المعامالت 
____________________________ 

 .252, ص 2008ة الفرد والجماعة في االسالـ ,مركز شرؽ المتوسط لمدراسات واالعالـ ,بيروت , (د.عبدالستار قاسـ ,حري1)

,لندف,العدد الثاني  الميةاإلس(د.عالء الجوادي ,االسالميوف والديمقراطية في مصر ,مجمة العيد الصادرة عف معيد الدراسات العربية 2)
  201ص ,2000,
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السياسة الشرعية انما تقدـ عمى الموازنة بيف المصالح  أمورواف تسعيا كميات السياسة الشرعية خاصة اف اغمب 
 األحزابوالمفاسد ولالجتياد في الموازنات مجاؿ كبير فكما وسعت التعددية المذاىب الفيية البد واف تسع 

السياسية المعاصرة ىي  األحزابؿ ممحوظ . اف السياسة التي تميزت وتتميز بيا حياتنا المعاصرة والحديثة بشك
وقريب منيا عرفت  اإلنسانيالمعمومات االجتماعية في شؤوف العمراف  إصالحاجتيادات متعددة في مياديف 

المذاىب الفقيية التي مثمت تعددية في االجتيادات بمياديف فقو المعامالت الذي مثؿ عمـ  اإلسالميةحضارتنا 
السياسية المعاصرة ومثؿ  األحزابظمت السياسة الشرعية بكمياتيا العامة  فإذا اإلسالـراث االجتماع الديني في ت

تعددية سياسية  إماـفي عقائده وشرائعو الثابتة بالنسبة ليا مرجعية مشاريعيا في النيضة والتغير كنا  اإلسالـ
 .(1)كما وسع التعددية الفقيية  اإلسالـيسعيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 .149د.عالء الجوادي, مصدر سبؽ ذكره ,ص  (1)
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 المطمب الثاني

 معارضو التعددية الحزبية السياسية 

وبالتالي  اإلسالمياستند المعارضوف الى لفظ )حزب( قد ورد بمفيوـ الذـ في القراف الكريـ والسنة النبوية والتراث 
الى  اإلسالميةدفع الكثير مف التنظيمات  وىذا ما اإلسالميةانكرو شرعية تطبيؽ النظاـ الحزبي في المجتمعات 

لفظ الحزب عمى تنظيماتيا عمى الرغـ مف اف مضموف تجمعاتيا ال تختمؼ عف المفيـو  إطالؽالتحفظ مف 
 )جماعة او حركة(. أخرىالسياسية واستخدمت باًل مف ذلؾ الفاظًا  لألحزابالمعاصر 

ويرى ىذا الفريؽ في الحزبية مدخاًل لمفرقة وتحكيمًا لمقوؿ السياسية في مقابؿ تحكيـ الشريعة وسببًا لعدـ 
لمنظاـ  كإليةونظامًا غربيًا يرتبط بالتجزئة التاريخية الغربية وال يصمح  اإلسالميةاالستقرار السياسي في الدولة 

 .(1) اإلسالميالسياسي 

 األمة إفرادمنيا اف التعددية السياسية والحزبية ستؤدي الى انقسامات بيف  أخرى أدلةىذا التوجو  أصحابمد ويعت
التي تدعوا الى الوحدة واالعتصاـ الجماعي بحبؿ اهلل  وأوامره اإلسالميوىذا مخالؼ لتعاليـ الديف  اإلسالمية

الذي يؤدي الى التنازع والخصاـ وسفؾ الدماء  األمرالة االنتخابات السياسية العامة حويظير ىذا االنقساـ في 
عبر  اإلسالميوالمجتمع  اإلسالميةالسياسية في الدولة  لألحزابويشر ىوالء الى عدـ وجود سوابؽ تاريخية 

.اما ظاىرة الفرؽ  األمةعمى تركو مف قبؿ  اإلجماعالفقرة الزمنية الطويمة مف حكـ الخالفة فكاف ىذا دلياًل عمى 
الدولة  إضعاؼظاىرة مرضية ساىمت بشكؿ كبير في  برأييـفيي  اإلسالميالتي ظيرت في التاريخ  ميةاإلسال

صحيحًا  اإليمافبطبيعتو يؤدي الى وحدة الفكر, النو نظاـ عقدي او مذىبي فكمما كاف  اإلسالميوالمجتمع 
في عيد النبي)صمى  األمرا كاف وتماسكيا ووحدة عقيدتيا كم األمةخاليًا مف االنحرافات كمما ادئ الى تضامف 

 األمةتشقؽ القاعدة الشعبية وىي في المسائؿ العقدية فاف ىذا يؤدي الى  األمةاهلل عميو وسمـ( اما اذا اختمفت 
 .(2)ألبناحسف  اإلماـمف ىتا يقوؿ  أىميةوربما تفاقـ الخالفات وتحوؿ الى حرب 

 

____________________________ 

  165ص, 2000لندف , معيد الدراسات العربية اإلسالمية, العمـو , افاؽ حضارية ,د.محمد بحر  (1)

 .119, ص 2009دنيدار شفيؽ الدوسكي ,التعددية الحزبية في الفكر االسالمي الحديث , دار الزماف , دمشؽ , ( 2)
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