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  المستخمص
 تصنيف و تعريف في كبيرا   أثرا   الفكرية لؤلتجاىات أف رئيسية، فرضية يقدـ البحث
 أف. االسبلمية الدوؿ دساتير في وصياغتيا الحكـ نظاـ اصوؿ و السياسية الحقوؽ 

 اصوؿ و السياسية الحقوؽ  تطبيق المضموف  ناحية مف المختمفة الفكرية األتجاىات
 مف المجتمعات وتغيير تحوؿ نتاج ىيو . االسبلمية الدوؿ دساتير في الحكـ، نظاـ

 فييا، الفكري  والتقدـ تحوؿ ذلؾ مع واإلقتصادية، والثقافية اإلجتماعية الناحية
 الحكـ, الحقوؽ السياسية ,االتجاىاتالكممات المفتاحية:.مجتمعاتيما حسب وصياغتيا
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The research presents a main hypothesis, that intellectual trends 

have a significant impact on the definition and classification of 

political rights and the origins of the system of government and 

their formulation in the constitutions of Islamic countries. The 

different intellectual trends in terms of content apply political 

rights and the principles of the system of government in the 

constitutions of Islamic countries. It is the product of the 

transformation and change of societies in terms of social, cultural 

and economic terms, with the transformation and intellectual 

progress in them, and their formulation according to their 

societies. 

Keywords: Attitudes, political rights, governance 

 ةالمقدم
في صياغة المواد الدستورية وكتابة، األفكار القانونية ىي أحدى أىـ الجوانب المادية  

األفكار القانونية، األفكار السياسية والموضوعية والروح المحركة لو. ومف جانب ىذه 
ليست قميمة األىمية في تحديد وصياغة الحقوؽ والحريات التي تظير أو ابرازىا في كل 
دساتير الدوؿ، تنوع الحقوؽ السياسية يتأثر في تنوع االستعماؿ االفكار والفمسفة 

ات في المتمييزة. ألف األفكار السياسية التي تحمل قيـ ومضموف الحقوؽ والحري
الفمسفتو، و جانب ميـ في كتابة المواد الدستورية وتنظيميا في العبلقة بيف السمطة 
السياسية و أفراد المجتمع. جميع الدوؿ حسب العبلقة اإلجتماعية و السياسية و 
اإلقتصادية، يستفاد مف األفكار معينة التي تحتاجيا في تنظيـ الحقوؽ والحريات ونظاـ 

ومف جانب أخر أحدى العوامل في تحديد نوع مف السمطة  الحكمو داخل الدولة،
السياسية أو النظاـ السياسي. في الدوؿ االسبلمية، أحكاـ اإلسبلـ في الحديث و 
القرآف، أو أحكاـ الدينية، يأثر عمى مضموف و تنظيـ و تطبيق الحقوؽ والحريات داخل 

ة تستند عمى األفكار و بمدانيـ. بمعنى أخر القوانيف في دساتير الدوؿ غير الديني
القانوف الوضعي، وفي الدوؿ ذات السمات الدينية تستند عمى األفكار و القانوف 
الوثنية. حاوؿ البحث اظيار و ابراز االتجاىات الفكرية المتميزة التي تأثر عمى صياغة 
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و تنظيـ و مضموف الحقوؽ السياسية في دساتير الدوؿ المختمفة في النظاـ السياسي و 
 قاتيـ بأفراد المجتمع، أحد أىـ الجوانب في الحياة اليومية. عبل

في االجابة عمى التساؤالت التي يمكف اف تحدد اشكالية ىذا البحث،  اشكالية البحث:
حسب التساؤالت اآلتية. ماىي اىـ االتجاىات الفكرية في الحقوؽ السياسية و اصوؿ 

تأثير االتجاىات الفكرية في الحقوؽ نظاـ الحكـ في دساتير الدوؿ االسبلمية ؟ و ماىو 
السياسية ؟ وماىي أىـ االتجاىات الفكرية في مضموف الحقوؽ السياسية و اصوؿ نظاـ 
الحكـ في دساتير الدوؿ االسبلمية ؟ وما ىي اوجو الشبو و االختبلؼ في تأثير 

الحكـ في دساتير االتجاىات الفكرية عمى تطبيق الحقوؽ السياسية و اصوؿ نظاـ 
 ؟ دوؿ االسبلميةال

في حل األشكالية السابقة فاف البحث يقدـ فرضية رئيسية، أف  فرضية البحث:
لؤلتجاىات الفكرية أثرا  كبيرا  في تعريف و تصنيف الحقوؽ السياسية و اصوؿ نظاـ 
الحكـ وصياغتيا في دساتير الدوؿ االسبلمية. أف األتجاىات الفكرية المختمفة مف 

الحقوؽ السياسية و اصوؿ نظاـ الحكـ، في دساتير الدوؿ ناحية المضموف تطبيق 
االسبلمية. وىي نتاج تحوؿ وتغيير المجتمعات مف الناحية اإلجتماعية و الثقافية و 
اإلقتصادية، مع ذلؾ تحوؿ والتقدـ الفكري فييا، وصياغتيا حسب مجتمعاتيما، وفضآل  

 عف ذلؾ ىناؾ مجموعة مف الفرضيات:
وماىية األتجاىات الفكرية المختمفة في الحقوؽ السياسية و في مفيوـ و تصنيف  -

اصوؿ نظاـ الحكـ، في دساتير الدوؿ االسبلمية، يبيف لنا أف المجتمعات مختمفة مف 
ناحية مضموف و تصنيف الحقوؽ السياسية و اصوؿ نظاـ الحكـ في العبلقة بيف 

 السمطة السياسية و المجتمع. 
عمى مضموف الحقوؽ السياسية و اصوؿ نظاـ الحكـ،  إف تأثير األتجاىات الفكرية -

و دور األتجاه الفكري في مساىمة الصياغة تطبيق الحقوؽ السياسية و اصوؿ نظاـ 
 الحكـ في دساتير الدوؿ االسبلمية. 
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وكذلؾ اوجو التشابو و األختبلؼ بيف أنواع األتجاىات الفكرية في تعريف و مفيـو و  -
تأثيرىا عمى مضموف و حماية و تطبيق في دساتير  تصنيف الحقوؽ و الحريات و

 الدوؿ المختمفة. 
 ىدؼ البحث ىو: هدف البحث:

تقديـ ماىية أبرز األتجاىات الفكرية التي تأثر عمى الحقوؽ السياسية و اصوؿ نظاـ  -
 الحكـ في دساتير الدوؿ االسبلمية. 

ية و اصوؿ نظاـ بياف أثر ىذه األتجاىات الفكرية عمى مضموف الحقوؽ السياس -
 الحكـ في دساتير الدوؿ االسبلمية. 

في سبيل الوصوؿ الى النتائج المطموبة أو المتوقعة، و مف أجل  منهجية البحث:
دراسة و تقديـ تأثير األتجاىات الفكرية في الحقوؽ السياسية و اصوؿ نظاـ الحكـ في 

و منيا اإلستعانة دساتير الدوؿ االسبلمية. اعتمد البحث عمى مناىج بحثية عدة، 
بمنيج الوصفي، ىدفنا التوصيل لتصور دقيق عف خصائص الحقوؽ السياسية و 
اصوؿ نظاـ الحكـ في دساتير الدوؿ االسبلمية. لتقديـ و توضيح النصوص القانونية 
في دساتير الدوؿ االسبلمية، اإلستعينا بالمنيج القانوني لبلستخراج االفكار الجوىرية 

القانوني. و كذلؾ بسبب طبيعة ىذا البحث نستفادنا و االستعممنا  التي احتواىا النص
المنيج التأريخي، في تفسير تطور التأريخي و تأثير األتجاىات الفكرية في الحقوؽ 
السياسية و اصوؿ نظاـ الحكـ في دساتير الدوؿ االسبلمية. و كذلؾ طبيعة البحث و 

ارف مع المناىج األخرى التي حددىا ىي طبيعة مقارنة ألنو بحث يستعيف بالمنيج المق
 البحث. 

الصعوبات التي التي واجيت الباحث، و ىي دراسة جديدة مف  صعوبات الدراسة:
جانب و صعوبة معرفة أثر األتجاىات الفكري في مضاميف الحقوؽ السياسية و اصوؿ 
 نظاـ الحكـ و صياغة الموادىا في دساتير الدوؿ االسبلمية. و مف جانب آخر بسبب
كثرة األفكار و األراء حوؿ الحقوؽ السياسية و اصوؿ نظاـ الحكـ في الدوؿ المختمفة 
مف حيث تركيب و تنظيـ مجتمعاتو، و مساىمة و دور األتجاىات الفكرية في الحقوؽ 
السياسية و اصوؿ نظاـ الحكـ في المجتمعات المختمفة حسب نوعية األفكار التي 
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وؽ الحقوؽ السياسية و اصوؿ نظاـ الحكـ في تستند الييا الدوؿ في صياغة الحق
 دساتيرىـ، وىي أىـ صعوبات ىذا البحث. 

قسمت ىيكمية البحث، بعد المقدمة، الى مبحثيف، تناوؿ المبحث األوؿ  هيكمية البحث:
أثر االتجاىات الفكرية في مضموف الحقوؽ السياسية و اصوؿ نظاـ الحكـ في الدستور 

تناوؿ المطمب األوؿ أثر األتجاىات الفكرية في الحقوؽ  االيراني، وذلؾ ضمف مطمبيف،
السياسية في الدستور االيراني. اـ المطمب الثاني فخصص الصوؿ الحكـ في الدستور 
االيراني. المبحث الثاني، تناوؿ أثر األتجاىات الفكرية في مضموف الحقوؽ السياسية 

يف، عالج المطمب األوؿ واصوؿ نظاـ الحكـ في الدساتير المصرية، وذلؾ ضمف مطمب
أثر األتجاىات الفكرية في مضموف الحقوؽ السياسية في الدساتير المصرية، اما 
المطمب الثاني فخصص لمناقشة اصوؿ نظاـ الحكـ في الدساتير المصرية. وينتيي 

 البحث بخاتمة تتضمف اىـ اسنتاجاتو، ثـ تمييا قائمة بمصادر البحث. 
 المبحث االول 

الحقوق السياسية و اصول نظام الحكم في دستور ت الفكرية في أثر االتجاها 
 جمهورية ايران اإلسالمية 

، األمر الذي 5291بعد انتقاؿ السمطة مف األسرة القاجارية الى األسرة البيموية في عاـ 
قاد الى انشاء مراكز حقوقية و قضائية جديدة و الى اصدار قوانيف جديدة مستمدة مف 

الشعبية  5292األوروبية، و استمر ىذا الى اف وصل الى ثورة عاـ  األنظمة الحقوقية
التي اطاحت بالنظاـ الممكي و اتت بالنظاـ الجميوري اإلسبلمي الذي أقر وأصدر 

. ونبتت جذور الثورة (5)القوانيف الجديدة المستندة الى الفقو اإلمامي ) الشيعي ( 
 رضا بيموي في انشاء دولة ـ عندما فكر دمحم5292االسبلمية تدريجيا  منذ عاـ 

                                                           

(
1
–خ١ش اٌٗ ثش٠ٚٓ: اٌٛع١ظ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ اإل٠شأٟ، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ث١شٚد  ( 

غّٙٛس٠خ . ٚ وزٌه، غضٕفش سوٓ آثبدٞ: االعالَ ٚ إٌظبَ اٌغ١بعٟ فٟ اٌ 36- 35، ص 2002ٌجٕبْ، 

، ص 2013ٌجٕبْ، ط.اٌضب١ٔخ،  –االعال١ِخ اال٠شا١ٔخ، ِشوض اٌؾضبسح ٌز١ّٕخ اٌفىش االعالِٟ، ث١شٚد 

220  . 
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أوتوقراطية تحت حكمو الفردي المباشر، تقوـ اعمدتيا االولى عمى سحق المعارضة 
 . (5)بكل أجنحتيا سواء االرستقراطية أو البرجوازية أو الدينية 

، و كذلؾ وفاة 5295وبدأ ظيور )آية هللا الخميني( بعد وفاة )اية هللا البروجردي ( سنة 
، الذي كاف التأبيف الشعبي لو فريدَا مف نوعو. إف 5299كاشاني( في آذار )اية هللا ال

وفاة ىذيف المرجعيف الكبيريف حدثت في وقت كانت ايراف تشيد فيو تغييرات عديدة، 
 فكل واحد مف ىذيف المرجعيف كاف يمثل نيجا فكريا  اسبلميا  في الوسط الديني

ند ) اية هللا البروجردي ( ىو عدـ (، و في مجاؿ السياسة، وكاف األصل عالحوزة)
لمعارضة النظاـ او مواجيتو،  -ميما كانت الظروؼ  –التدخل فييا، ولـ يكف مستعدا  

أما ) آية هللا الكاشاني ( فقد كاف يمثل الوجو الثاني لمنيج العمماء و الحوزة. ولـ يكف 
و اإلحتجاج و  يؤمف بالفصل بيف الديف و السياسة. و كاف يعد المواجية و المعارضة

 . (9)حتى الحرب جزءا  مف الواجب الشرعي 
ـ تزمنا  مع اتساع نطاؽ مرجعيتو  5299بدأت نشاطات الخميني السياسية منذ عاـ 

 99التي شممت ارجاء الببلد كافة. و ألف كتاب ) مصباح اليداية ( و لو مف العمر 
 -) كشف األسرار  . و كتاب92سنة. و كتاب ) شرح دعاء السحر ( و لو مف العمر 

ً  بعد عمى  5299 ( و لو مف العمر ما يقارب األربعيف و لـ يكف اإلماـ معروفا 
المستوى الشعبي فكتب ) كشف األسرار ( و ىو يريد اف يضع اوؿ قدـ في طريق 
الجياد ضد النظاـ مستغبل كل الفرص حتى سنحت لو الفرصة بعد عشريف عاما مف 

ـ. واوؿ بروز سياسي )لمخميني ( ظير في 5295 كتابة ) كشف االسرار ( اي عاـ
ىذا الكتاب و عمى مستوى األمة. حيث ضمنو تعاليـ االسبلـ الجيادية، و دافع عف 

                                                           

(
1
(، ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌى٠ٛذ،  1292 – 1206آِبي اٌغجىٟ: رأس٠خ ا٠شاْ اٌغ١بعٟ ث١ٓ صٛسر١ٓ ) ( 

 .  161، ص 1222

(
2
بطش، د: عبٌُ ِشىٛس، ِٕظّخ االػالَ عالي اٌذ٠ٓ اٌّذٟٔ: رأس٠خ ا٠شاْ اٌغ١بعٟ اٌّؼ ( 

 .  16 – 15، ص ص 1223ا٠شاْ،  –االعالِٟ، طٙشاْ 
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الثورة اإلسبلمية المسمحة، بل انو دعا المسمميف الى ذلؾ، و سعى الى ايصاؿ نداء 
 . (5)االسبلـ القرآني الثوري الى الجميع 

لثورة يستند االماـ الخميني الى ثبلث آيات مف القرآف، و ىف وفي ندائو و الدعوة الى ا
] بشر المنافقيف بأف ليـ عذابا  اليما  الذيف يتخذوف الكافريف  539سورة النساء اآلية 

أولياء مف دوف المؤمنيف أيبتغوف عندىـ العزة فإف العزة هلل جميعا  [، و ) سورة المائدة 
ا ال تتخذوا الييود و النصارى أولياء بعضيـ أولياء ( ] يا أييا الذيف آمنو  15االية  -

بعض و مف يتوليـ منكـ فإنو منيـ إف هللا ال ييدي القوـ الظالميف [. و كذلؾ األنفاؿ 
: ] و أعدوا ليـ ما استطعتـ مف قوة و مف رباط الخيل ترىبوف بو عدو هللا و 12اآلية 

ا مف شيء في سبيل هللا يوؼ اليكـ عدوكـ و آخريف ال تعممونيـ هللا يعمميـ و ما تنفقو 
 . (9)و أنتـ ال تظمموف [ 

وظيرت بيف عناصر التيارات الدينية في الثورة اإليرانية خبلفات سياسية و دينية و 
اجتماعية شديدة، و الحقيقة اف الخبلفات التي برزت بيف التيارات الدينية المتباينة، لـ 

بل تعدتو الى وسائل و تفاعبلت تقتصر عمى الجانب الفكري و النظري فحسب، 
الممارسة العممية وسط الجماىير اإليرانية، ألف الثورة استعانت بأجيزة الدولة المدنية و 
اجيزة الثورة المستحدثة ايضا . و انتصرت الثورة و احتمت السمطة مف قبل الرموز 

 . (3)الدينية في ايراف 
 المطمب االول

 انيالحقوق السياسية في الدستور االير 
ـ، و بعد تسعة اشير مف 5292شباط  53بعد سقوط الحكـ الشاىنشاىي في ايراف في 

تـ اصدار و اقرار دستور جميورية  5292تشريف الثاني عاـ  59السقوط، اي في 
ايراف االسبلمية. الذي يتكوف مف مائة و خمس و وسبعيف مادة في اثني عشر فصبل . 

                                                           

(
1
االِبَ اٌخ١ّٕٟ: وشف االعشاس، داس ِىزجخ اٌؼ١ٍّخ االعال١ِخ، ثال ربس٠خ، ) ِمذِخ ٌٍّزشعُ ( ص  ( 

 . 12عالي اٌذ٠ٓ اٌّذٟٔ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص  –. ٚ وزٌه  6-5ص 

(
2
 .  221: وشف االعشاس، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص االِبَ اٌخ١ّٕٟ ( 

(
3
، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص ص 1292 -1206آِبي اٌغجىٟ: ربس٠خ ا٠شاْ اٌغ١بعٟ ث١ٓ صٛسر١ٓ  ( 

125 -126  . 
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ية بالحقوؽ و الحريات، تحت اسـ حقوؽ وتضمف الفصل الثالث منو المواد المعن
مادة، مع مواد اخرى في فصوؿ عشريف شعب، وتكوف ىذا الفصل مف اربعة و ال

 . (5)اخرى 
، منيا: و حق 5292وىناؾ مجموعة مف الحقوؽ السياسية في الدستور اإليراني لسنة 

اـ (،، و حق حرية تكويف الجمعيات و اإلنضم93حرية الرأي و الفكر و الضمير ) ـ 
حرية التجمع و تنظيـ المسيرات  (، و حق99الييا و حق تأسيس أحزاب سياسية ) ـ 

، 5292 –(، ويستند مضموف الحقوؽ في دستور جميورية ايراف اإلسبلمية 99ـ )
عمى الشرع و السنة مع القانوف و مضموف الحقوؽ في الدساتير الوضعية، التي يستند 

( حق تكويف الجمعيات و  99( و ) ـ 99) ـ الييا النظاـ الميبرالي، وقد جاء في 
تأسيس أحزاب سياسية و اتحادات مينية، و حرية التجمع و تنظيـ المسيرات. لكف ذلؾ 
مقيد بالشروط االسبلمية، و ليس ىناؾ ماينص عمى ذلؾ في الشرع و السنة. اما في 

يث النبوي، المواد األخرى المعنية بالحقوؽ يستند الدستور عمى أقواؿ القرآف و الحد
( في ىذا الدستور يستند الى أفكار القرآف و يخاطب ىنا جميع  95-52فمثبل ـ ) 

الراشديف دوف تفضيل شخص عمى شخص آخر في حرياتيـ، وتكاليفيـ و األعباء 
العامة الممقاة عمى عاتقيـ. ببل تفرقة بسبب األصل أو الموف أو الجنس أو المغة، في 

. (9)نظاـ الطبقات و غير التفرقة و التمييز بيف الناس عصر لـ يعرؼ الناس فيو غير 
و جاء في القرآف الكريـ ] يا اييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر و أنثى و جعمناكـ شعوبا  

. و كذلؾ جاءت فكرة المساواة في قوؿ (3)و قبائل لتعارفوا إف أكرمكـ عند هللا أتقاكـ [ 
" أييا الناس إف ربكـ واحد و إف أباكـ رسوؿ اإلسبلـ، و في خطبتو في حجة الوداع 

واحد، كمكـ مف آدـ و آدـ مف تراب إف أكرمكـ عند هللا أتقاكـ، و ليس لعربي عمى 
 . (9)أعجمي فضل اال بالتقوى " 

                                                           

(
1
 .  1292 –دعزٛس عّٙٛس٠خ ا٠شاْ اإلعال١ِخ  ( 

(
2
 . 52-51خ١ش اٌٗ ثش٠ٚٓ: اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص ص  ( 

(
3
 . 13اٌؾغشاد:  ( 

(
4
اثٛ دمحم اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ شؼجخ اٌؾشأٟ: رؾف اٌؼمٛي ػٓ آي اٌشعٛي، اٌّطجؼخ  ( 

 .  24ص  1263اٌؼشاق،  –اٌؾ١ذس٠خ، إٌغف 
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في جانب اإلعتقاد و حرية الفكر و الرأي، جاء في القرآف بصدد حرية اإلعتقاد، و 
. قولو تعالى: ] ال اكراه في الديف [ (5) إتخاذ موقف مف األقميات مركب، األوؿ ديني

. وتجمت حرية الرأي بيف المسمميف في شتى الجوانب الدينية أو اإلجتيادية، و في (9)
القضايا السياسية و في المجاالت العممية. ففي الجانب الديني كانت الحرية المعتدلة 

ف النصوص الشرعية المعبر عنيا باإلجتياد واقعا  ممموسا ، بل و ضرورة تشريعية، أل
في الكتاب و السنة محدودة، و الواقع و المسائل الطارئة غير محدودة و ال متناىية. 
فكاف اإلجتياد ضرورة حتمية، و تكريما  مف هللا لعقوؿ ىذه األمة لتفكر و تبدع، و 
تتفاءؿ مع ظروؼ الحياة، و حتى ال تيمل، و لتصير أصبل  مف االصوؿ الشرعية في 

. في اطار (3)ادراكو و تطبيقاتو عمى المسائل المتشابية نصا  و روحا   فيـ النص و
 نصوص القرآف و السنة. 

و جاء في القرآف مشروعية اإلجتياد، و الحث عميو، و عمى إعماؿ فكر صاحب 
األىمية في النظر و اإلستنباط. فاف لـ تتوافر أىمية اجتياد، وجب عمى المسمـ سؤاؿ 

. (1). ]فاسألوا أىل الذكر إف كنتـ ال تعمموف [ (9)لقرآف و السنةالعمماء المطمعيف عمى ا
و كذلؾ أمر باإلجتياد مف قبل المجتيد في قوؿ القرآف ] إنا أنزلنا اليؾ الكتاب بالحق 

. وفي اإلجتياد ليست (9)لتحكـ بيف الناس بما اراؾ هللا و ال تكف لمخائنيف خصيما  [
لمجتيد برأيو، فاف المجتيد يحـر عميو الرجوع الى العدالة شرطا  لوجودىا، و ال لعمل ا

غيره عادال  كاف أو فاسقا . و كذلؾ اذا وجد مجتيداف أحدىما أعمـ مف اآلخر، و لكنو 
غير عادؿ تعيف الرجوع الى العادؿ ترجيحا  لجانب العدالة عمى العمـ. و ال يعرؼ أحد 

يـ في ذلؾ روايات كثيرة عف تشدد في شرط العدالة و اعتبارىا كما تشدد الشيعة. و ل

                                                           

(
1
اٌّشزشن االٔغبٟٔ ٌٍضمبفبد ٚ اٌؾضبساد –ػجذ اٌؾغ١ٓ شؼجبْ: االعالَ ٚ ؽمٛق االٔغبْ  ( 

 .  95، ص 2001اٌضب١ٔخ،  وٛسدعزبْ، ط.–اٌّخزٍفخ، ِإعغخ ِٛوش٠بٟٔ، اسث١ً 

(
2
 . 256اٌجمشح:  ( 

(
3
 .  123، ص 2000عٛس٠خ،  -ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ: ؽك اٌؾش٠خ فٟ اٌؼبٌُ، داس اٌفىش، دِشك ( 

(
4
 . 123اٌّظذس ٔفغٗ، ص  ( 

(
5
 .  43، إٌؾً: 9األٔج١بء:  ( 

(
6
 .  105إٌغبء:  ( 
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. و منيا قوؿ اإلماـ جعفر الصادؽ " اما مف كاف مف الفقياء صائنا  (5)أىل البيت
. و لكف (9)لنفسو، حافظا  لدينو، مخالفا  ليواه، مطيعا  ألمر مواله، فممعواـ أف يقمدوه"

 المشروع السياسي اإلسبلمي، مف وجية نظر الشيعة اإلمامية في العصر الحديث و
الحاضر، لو صيغتاف: أوال : صيغة ) الوالية العامة لمفقيو (، مع عدـ اإللتزاـ بأي دور 
لؤلمة. و ثانيا : صيغة ) والية األمة عمى نفسيا (. مع دور محدود لمفقياء. و الصيغة 
األولى ليا صورتاف: األولى: اثباتيا باألدلة المفظية مف الكتاب و السنة التي تدعى 

، و لذا داللتيا عمى ال والية العامة لمفقيو في عصر الغيبة، بنصب مف اإلماـ المعصـو
، الثانية: اثباتيا عف  -فإف الفقيو  بمقتضى ذلؾ يتمتع بجميع سمطات اإلماـ المعصـو

طريق األبدية العقمية استنادا  الى األدلة الدالة عمى وجوب حفظ النظاـ. و ىذه الصيغة 
الذي يقـو عميو نظاـ الجميورية اإلسبلمية  بصورتيا األولى ىي األساس الفقيي

 . (3)اإليرانية 
وفي اعتقاد نبي االسبلـ فأف حرية الرأي ىو جزء مف المشورة بينو و بيف الصحابة في 
بعض األمور العسكرية و األمور األخرى الدنيوية. و في استشارة رسوؿ االسبلـ 

ض الشورى في كل أمر لمصحابة يتبيف أف اسموبو في القيادة، و حرصو عمى فر 
عسكري يتصل بالجماعة، فاألمر شورى، و ال ينفرد بو حتى و لو كاف ىذا الفرد نبي 

. و في صمح الحديبية، (9)اإلسبلـ ماداـ األمر في دائرة اإلجتياد، و لـ ينزؿ بو وحي
أف عمر بف الخطاب أتى نبي االسبلـ معمنا  معارضتو ليذه اإلتفاقية. فقاؿ النبي:" انا 

دهللا و رسولو لف أخالف أمره، و لف يضيعني. فقاؿ: فكاف عمر يقوؿ: ما زلت عب
أصوـ و أتصدؽ و أصمي و أعتق مف الذي صنعت يومئذ، مخافة كبلمي الذي تكممت 

                                                           

(
1
ا٠شاْ،  –ط، أزشبساد لذط دمحمٞ، لُ دمحم عٛاد ِغ١ٕخ: فمٗ اإلِبَ عؼفش اٌظبدق، اٌغضء اٌغبد ( 

 .  316 – 315ثال رأس٠خ، ص ص 

(
2
 . 361ٔمال ِٓ اٌّظذس ٔفغٗ، ص ( 

(
3
دمحم ِٙذٞ شّظ اٌذ٠ٓ: ٔظبَ اٌؾىُ ٚ االداسح فٟ االعالَ، اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌشش ٚ  ( 

 .  401، ص 1221ٌجٕبْ، ط.اٌضب١ٔخ، -اٌزٛص٠غ، ث١شٚد

(
4
عٛس٠خ، ط. اٌضب١ٔخ،  – اٌظالثٟ: اٌغ١شح إٌج٠ٛخ، اٌغضء اٌضبٟٔ، داس اثٓ وض١ش، دِشك ػٍٟ دمحم دمحم ( 

 . 212، ص 2002اٌضب١ٔخ، 
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. اما موقع حرية التعبير في القرآف و السنة النبوية، (5)بو، حتى رجوت أف يكوف خيرا "
اال حرية مطمقة لمقوؿ و التعبير. لقد نقل الينا  حسب رأي القرآف و السنة وال نكاد نرى 

القرآف أقواال و تعبيرات مف جميع األصناؼ، مف اقواؿ ابميس المعروفة الى اقواؿ 
. مثل قولو تعالى ] وقاؿ فرعوف يا أييا المؤل ما عممت لكـ مف الو غيري (9)فرعوف 

لو موسى و إني فأوقد لي يا ىاماف عمى الطيف فاجعل لي صرحا  لعمي اطمع الى ا
 . (3)ألظنو مف الكاذبيف [

. (9)و األقواؿ المقيتة لبعض سفياء بني اسرائيل كقوليـ: ] اف هللا فقير و نحف أغنياء [ 
. ولؤلسس الفكرية لحرية (1)و قوليـ لموسى ] لف نؤمف لؾ حتى نرى هللا جيرة [ 

سبلـ. ولكف في التعبير و الفكر و الضمير في القرآف و السنة، حقوؽ معموـ في اال
. فالحقوؽ السياسية و الحريات مكبمة 5292 –دستور جميورية ايراف األسبلمية 

بالمذىب الشيعي و في ىذا المذىب المقيدة بالشيعة اإلمامية ) اإلثني عشرية ( و فييا 
 . (9)ئـ و غير قابل لمتغيير الى األبدالمذىب الجعفري، الذي يقوؿ الدستور ىذا المبدأ قا

 . (9)األبد
لدستور اصدر القوانيف التي تجحف بالحقوؽ و حريات االنساف داخل المجتمع وىذا ا

اإليراني الذي فيو مجموعة مف األدياف و المذاىب و المعتقدات الدينية غير اإلسبلمية. 
و في وجود المسمـ صاحب مذىبيف مف الشيعة و السنة. و ىذه اإلجتيادات موجودة 

 ة في ايراف حتى وقتنا الحاضر. مف قبل رجاؿ الديف منذ السمطة الصفوي
االنحراؼ عف العدؿ يحذر اإلنساف بقولو ] و ال يجرمنكـ شنآف قوـ عمى اال تعدلوا 

. فاإلسبلـ لديو رؤيا لحكـ الناس ضمف المجتمع الدولي (9)أعدلوا ىو أقرب لمتقوى [ 
                                                           

(
1
 –اثٟ عؼفش دمحم ثٓ عش٠ش اٌطجشٞ: رأس٠خ اٌطجشٞ، اٌغضء اٌضبٟٔ، داس اٌّؼبسف ثّظش، اٌمب٘شح  ( 

 .  634ِظش، ط.اٌضب١ٔخ، ثال رأس٠خ، ص 

(
2
، ص 2013ٌجٕبْ، -د ِٓ اٌمشاْ اٌىش٠ُ، داس اثٓ وض١ش، ث١شٚدػٍٟ دمحم دمحم اٌظالثٟ: اٌؾش٠ب ( 

11  . 

(
3
  31اٌمظض:  ( 

(
4
 .  111اي ػّشاْ:  ( 

(
5
 .  55اٌجمشح:  ( 

(
6
 .  1292 –ِٓ دعزٛس عّٙٛس٠خ ا٠شاْ اإلعال١ِخ  12اٌّبدح  ( 

(
9
 .  1اٌّبئذح:  ( 
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رأي  . و جاء في(9). و جاء في قوؿ القرآف ]... أف تبروىـ و تقسطوا الييـ.. [ (5)
اإلماـ الخميني اآلراء نفسيا التي وجدت في القرآف. ويرى أف خصائص الحاكـ الشرعي 
مايزاؿ يعد توفرىا في كل شخص مؤىل لو ليحكـ في الناس، فيقوؿ " ىذه الصفات 
التي ىي عبارة عف: العمـ بالقانوف، و العدالة، موجودة في عدد ال يحصى مف فقياء 

 . (3)الستطاعوا اقامة حكومة العدؿ الشامل في العالـ" عصرنا. فمو اجتمعوا مع بعضيـ
أما المواضيع التي ىي معنية بحرية العقيدة الدينية، فقد جاءت في دستور جميورية 

(، مقيدة بممارسة الشعائر و المراسيـ 53، في المادة )5292 –ايراف االسبلمية 
(، 59يا عف طريق المادة ) الدينية. و كذلؾ الحقوؽ المعنية بحرية الديف، فقد يعبر عن

وقد جاء فييا أف " الديف الرسمي إليراف ىو االسبلـ و المذىب الجعفري االثني عشري، 
و يبقى ىذا المبدأ قائما  و غير قابل لمتغيير الى األبد.. ". وىذه المادة تشرع حقوؽ 
 المذاىب و االدياف األخرى تحت رحمة احدى الفرؽ مف المذاىب الشيعية. و وفقا  

( مف الدستور يجب عمى االدياف و المذاىب " عدـ القائـ بأي عمل ضد 59لممادة )
االسبلـ أو ضد جميورية ايراف االسبلمية ". وىذه اآلراء و األفكار في صياغة الحقوؽ 
و الحريات في دستور ايراف االسبلمي ذو حديف، أو وجييف، فيو يعطيؾ باليد اليمنى 

فحقوؽ المذاىب و االدياف التستحق في صياغة القانوف و و يأخذه منؾ باليد اليسرى. 
اعداده داخل البمد، و مع ذلؾ، فميس ليما الحق في الحصوؿ عمى الوظيفة ذات 
المستوى الرفيع. إف الجميورية االسبلمية في ايراف يتعامل بااليات التي جاءت في 

حتى تصبح  -وىي اآليات لقتاؿ مشركي العرب جميعا  -السنة التاسعة مف اليجرة 
. فما جاء في قوؿ اإلماـ (9)جميورية ايراف االسبلمية قاعدة إلسبلميتيـ في العالـ 

                                                           

(
1
اإلعالِٟ (، اٌّؼٙذ اٌؼبٌّٟ  ساشذ اٌغٕٛشٟ: ؽمٛق اٌّٛاطٕخ ) ؽمٛق غ١ش اٌّغٍُ فٟ اٌّغزّغ ( 

 .  41، ص 1223اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ، ط . اٌضب١ٔخ،  –ٌٍفىش االعالِٟ، ف١شع١ٕ١ب 

(
2
 . 1اٌّّزؾٕخ:  ( 

(
3
االِبَ اٌخ١ّٕٟ: اٌؾىِٛخ االعال١ِخ، د: ِإعغخ رٕظ١ُ ٚ ٔشش رشاس االِبَ اٌخ١ّٕٟ، داس اٌٛالء،  ( 

 .  93، ص 2011ٌجٕبْ،  –ث١شٚد 

(
4
 . 144ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ، ؽك اٌؾش٠خ فٟ اٌؼبٌُ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص  ( 
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الخميني، لو التـز بو إلستطاعوا إقامة حكومة العدؿ الشامل في العالـ. و كذلؾ جاء 
 . (5)في القرآف الكريـ ]... و قاتموا المشركيف كافة كما يقاتمونكـ كافة.. [

ة العقيدة و الديف في االسبلـ حسب مراحل التطور و اإلزدىار مف ويتميز واقع حري
جانب السمطة و القوة العسكرية. فقد أقر نبي االسبلـ في وثيقة صحيفة المدينة المنورة 
)في السنة االولى اليجرية ( في بداية نشوء الدولة االسبلمية حرية الييود بطوائفيـ 

ـ الدينية، فجاء في تمؾ الوثيقة ما يأتي: " و الثبلث في المدينة في ممارستيـ شعائرى
أف ييود بني عوؼ أمة مع المؤمنيف، لمييود دينيـ و لممسمميف دينيـ موالييـ و أنفسيـ 
اال مف ظمـ فأنو ال يوتغ اال نفسو و أىل بيتو ". و ال اعرؼ أف حرية الرأي و العقيدة و 

شية الفتنة، او حيث كانت سببا  العمـ قد اعترضيا معترض في الدولة االسبلمية، اال خ
 . (9)في فتنة أو عرضت سبلمة الدولة لمخطر 

فواقع الحرية في التأريخ االسبلمي، جاء مف وثيقة المدينة ) لمسنة االولى اليجرية ( 
ـ (،  182اليجرية ( المصادفة لػ)  55ـ( و صمح نجراف في السنة ) 185المصادفة لػ)

ل نجراف في اليمف. " و لنجراف و حاشيتيا جوار هللا، و الذي وقع بيف نبي االسبلـ و أى
ذمة دمحم رسوؿ هللا، عمى امواليـ و انفسيـ و ارضيـ و ممتيـ و غائبيـ و شاىدىـ و 
عشيرتيـ و بيعيـ، و كل ما تحت أيدييـ مف قميل او كثير، ال يغير اسقف مف اسقفيتو 

مية و ال يحشروف و ال يعشروف و ال راىب مف رىبانيتو و ليس عميو دنية، و ال دـ جاى
و ال يطأ ارضيـ جيش. مف سأؿ منيـ حقا  فبينيـ النصف غير ظالميف و ال مظموميف 

 . (3)بنجراف و مف اكل منيـ رابا  مف ذي قبل فذمتي منو بريئة " 
. و ىذه الفكرة قد يستند الييا الحكـ (9)و جاء في قوؿ القرآف ] ال اكراه في الديف.. [ 

ي بعض األوقات مثبل في الشريعة و صمح نجراف و صحيفة المدينة. و االسبلمي ف
                                                           

(
1
 .  36اٌزٛثخ:  ( 

(
2
ِؾّٛد شش٠ف ثغ١ٟٛٔ: اٌٛصبئك اٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثؾمٛق االٔغبْ، اٌّغٍذ اٌضبٟٔ، داس اٌششٚق،  ( 

ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ: ؽك اٌؾش٠خ فٟ اٌؼبٌُ،  –. ٚ وزٌه  22، 29، ص ص 2003ِظش،  –اٌمب٘شح 

ػجذ اٌشؽّٓ ػضاَ: اٌشعبٌخ اٌخبٌذح، ِىزجخ اٌششٚق  –. ٚ وزٌه  45س اٌغبثك روشٖ، ص اٌّظذ

 .  62، ص 2010ِظش،  –اٌذ١ٌٚخ، اٌمب٘شح 

(
3
 .  92، ص 1200ِظش،  –ثالرسٞ: فزٛػ اٌجٍذاْ، اٌىزت اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح  ( 

(
4
 .  256اٌجمشح:  ( 
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مف جانب آخر فأف حرية العقيدة في االسبلـ، تورد رأيا آخر حوؿ ىذا الموضوع فقد 
جاء في القرآف ].. و مف يرتدد منكـ عف دينو فيمت و ىو كافر، فأولئؾ حبطت 

آيات اخرى معنية باقرار  –آف . و جاء في القر (5)اعماليـ في الدنيا و اآلخرة... [ 
. و في الحديث النبوي الذي يرتبط بيذه المعاني مف الحرية (9)العذاب في يوـ اآلخرة 

في الدنيا، يقوؿ عف االنساف الذي لـ يشيد بكتاب هللا و رسولو "امرت اف اقاتل الناس 
قبمتنا، و يأكموا  حتى يشيدوا، اف ال الو اال هللا و اف دمحما  عبده و رسولو و اف يستقبموا

ذبيحتنا و اف يصموا صبلتنا، فاذا فعموا ذلؾ حرمت عمينا دماؤىـ و أمواليـ اال بحقيا 
 . (3)ليـ ما لممسمميف و عمييـ ما عمى المسمميف "

. و لمتأكيد عمى ىذا الرأي (9)و في حديث آخر قاؿ نبي اإلسبلـ " مف بدؿ دينو فاقتموه "
جاء في حديث اخر رأيو في القوؿ " ال يحل دـ أمرىء  لنبي االسبلـ عمى حرية العقيدة

مسمـ، يشيد اف ال الو اال هللا و اني رسوؿ هللا، اال بإحدى ثبلث: الثيب الزاني، و 
. و كذلؾ حسب رواية و " باإلسناد (1)النفس بالنفس، و التارؾ لدينو، المفارؽ لمجماعة "

ي، قاؿ سمعت ابا عبدهللا عف ابف محبوب، عف ىشاـ بف سالـ، عف عمار الساباط
)عميو السبلـ( يقوؿ: كلُّ مسمـ بيف المسمميف ارتّد عف اإلسبلـ و جحد دمحمَا ) صمى هللا 
عميو و سمـ ( نبوتو و كذبو، فاف دمو مباح لمف سمع ذلؾ منو، و امرأتو بائنة منو، و 

ـ مالو عمى ورثتو، و تعتد امرأتو عدة المتوفي عنيا زوجيا، و عمى اإل ماـ اف يقتمو يقسِّ
. وفكر االماـ الخميني عف المرتد يستند الى االقواؿ التي وردت في (9)و ال يستتيبو "

تفصيل وسائل الشيعة لمشيخ العاممي، إذ جاء في قوؿ االماـ الخميني "فالفطري ال يقبل 

                                                           

(
1
 .  219اٌجمشح:  ( 

(
2
 .  54، 21اٌّبئذح:  - 25دمحم:  - 142آي ػّشاْ:  ( 

(
3
 .  424األسدْ، ثال رأس٠خ، ص  –اٌزشِزٞ: عبِغ اٌزشِزٞ، ث١ذ األفىبس اٌذ١ٌٚخ، ػّبْ  ( 

(
4
ٚ  – 1912ِغ  943، ص 2002ث١شٚد،  –اٌجخبسٞ: طؾ١ؼ اٌجخبسٞ، داس اثٓ وض١ش، دِشك  ( 

ِظش، ثال رأس٠خ، ص  –وزٌه اثٓ ِبعخ : عٕٓ، اٌغضء اٌضبٟٔ، داس أؽ١بء اٌىزت اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح 

ٌجٕبْ، ط.  –ٚ وزٌه، اٌج١ٙمٟ: اٌغٕٓ اٌىجشٜ، اٌغضء اٌضبِٓ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد  – 141

 .  331، ص 2003اٌضبٌضخ، 

(
5
 .  1303 -1302، ص 1221ٌجٕبْ،  –ِغٍُ: طؾ١ؼ ِغٍُ، داساٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد  ( 

(
6
ؼخ اٌٝ رؾظ١ً ِغبئً اٌشش٠ؼخ، اٌغضء اٌضبِٓ ٚ دمحم ثٓ اٌؾغٓ اٌؾش اٌؼبٍِٟ: رفظ١ً ٚعبئً اٌش١ ( 

 .  324(، ص  2019٘ـ، )  1431ا٠شاْ، ط. اٌشاثؼخ،  –اٌؼششْٚ، اٌٛفبء، لُ 
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اسبلمو ظاىرا ، و يقتل اف كاف رجبل، و ال تقتل المرأة المرتدة و لو عف فطرة، بل 
دائما و تضرب في اوقات الصموات، و تضيق عمييا المعيشة و تقبل توبتيا، تحبس 

فاف تابت اخرجت عف الحبس، و المرتد الممي يستتاب، فاف امتنع قتل، و األحوط 
: لو تاب المرتد مف ممة استتابتو ثبلثة اياـ. و القتل في اليوـ الرابع. و يقوؿ

 . (5)"فقتمو...
رآنية و رأي فقياء االسبلـ مف الجانبيف الشيعي و السني، وجميع األحاديث و االيات الق

دليل عمى وجود وجييف مف المعاممة مع حرية العقيدة، ألف سمطات الدولة االسبلمية 
تستفيد مف الناحية الفكرية عمى النوع مف النوعيف مف اآلراء في تعامبلتو مع 

دوؿ التي تتعامل مع ىذه المواطنيف. إف دولة جميورية ايراف االسبلمية، ىي إحدى ال
اآليات القرآنية و األحاديث النبوية حسب مصمحة المجموعة المتسمطة في السمطة 
السياسية في المجتمع المتنوع مف األدياف و المذاىب. ألف  مثل ىذه الفكرة جاء في 

( المعنية بإنتخاب رئيس الجميورية و احدى شروط األىمية  551الدستور في ) المادة 
يكوف مؤمف بالمذىب الرسمي لمببلد و ىو مذىب الجعفرية الذي ىو أحد ىو اف 

. أما (9)المباديء المجحفة بحق المذاىب األخرى مف السنة و الشيعة في ديف االسبلـ 
فيما يخص رئاسة الدولة و انتخابيا مف قبل األمة أو الفقيو أو الفقياء، فيل يرجح 

راء الناس اإلعتيادييف بعيف اإلعتبار؟، و بأي االنتخاب بالكـ أو بالكيف ؟ و ىل تأخذ آ
شروط في أحكاـ الشريعة ؟ لجواب ىذه األسئمة، يرى الحائري: " انو لـ يحدد في 
اإلسبلـ أي لوف خاص مف القبيل، و يختمف األمر باختبلؼ الزماف و المكاف و 
 الظروؼ. و ولي األمر ىو الذي يحدد ىذا في اي زماف أو مكاف الشكل المناسب
لمبنود و النظـ التي تعمل بيا الحكومة، و عدـ التحديد ىذا مف قبل اإلسبلـ ليس نقصا  
لئلسبلـ بل حسنو جميمة لو. و تعبير عف مرونة اإلسبلـ التي تجعمو صالحَا لكل زماف 

                                                           

(
1
 –االِبَ اٌخ١ّٕٟ: رؾش٠ش اٌٛع١ٍخ، اٌغضء اٌضبٟٔ، عفبسحاٌغّٙٛس٠خ االعال١ِخ اال٠شا١ٔخ، دِشك  ( 

 .  451 – 450، ص ص 1221عٛس٠ب، 

(
2
 .  1292 -ِٓ دعزٛس عّٙٛس٠خ ا٠شاْ االعال١ِخ  115أظش اٌّبدح  ( 
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. ومضموف إختيار القائد في دستور جميورية ايراف االسبلمية ليس مف قبل (5)و مكاف"
طريق مجمس الخبراء و انتياء دورة سمطانو يحددىا الدستور الى األمة، وانتخابو عف 

و  1( و فقد أحد الشروط المذكورة في المادتيف ) 555الحاالت التي وردت في ) ـ 
(، ىذه الشروط يحددىا مجمس الخبراء لعزؿ الحكومة او إنتيائيا قبل وفاة القائد  552

ض المذاىب االسبلمية ال تنتيي اال . وفي األصل إف والية االماـ عند بع(9)او بعدىا
بأسباب استثنائية باعتبار اف واليتو غير محددة بأجل معيف تنتيي بنيايتو. وعند الشيعة 
االمامية ال موضع ليذا البحث مف اصمو باعتبار اف االمامة المعصومة مف اصوؿ 

انعزالو الديف، و اف االماـ المعصوـ منصوص عمى امامتو، ومف ثـ فبل محل لعزلو او 
 . (3)لعدـ تصور اختبلط الشروط التي يتمتع بيا

 المطمب الثاني
 اصول الحكم في الدستور االيراني

ويطرح دستور ايراف االسبلمية فكرة اصوؿ الحكـ مغايرة عف فكرة ) انتظار االماـ 
الميدي ( التي كانت تييمف عمى الفكر السياسي الشيعي حتى وقت قريب. فاالماـ 

ىذه النظرية اي نظرية اإلنتظار رفضا  مطمقا  في اجتياداتو، و أسقط الخميني رفض 
باألدلة العقمية األحاديث التي كانت تحـر العمل السياسي في ظل ) الغيبة(، و لـ يعبأ 

. وكتب االماـ يقوؿ " مف البدييي اف ضرورة تنفيذ األحكاـ التي استمزمت تشكيل (9)بيا
و محدودة بزمانو، فيي مستمرة ايضا  بعد رحمتو.  حكومة الرسوؿ األكـر ليست منحصرة

، و يس: 95، األحزاب: 92، الحج: 9، يونس: 19وفقا  لآليات في ) سورة ابراىيـ: 
( فإف احكاـ االسبلـ ليست محدودة بزماف و مكاف خاصيف، بل ىي باقية و واجبة  95

                                                           

(
1
 – 121، ص ص 1292ٌجٕبْ،  –ع١ذ وبظُ اٌؾبئشٞ: اعبط اٌؾىِٛخ االعال١ِخ، ا١ًٌٕ، ث١شٚد  ( 

122 . 

(
2
 . 1212- 1292-، ِٓ دعزٛس عّٙٛس٠خ ا٠شاْ االعال١ِخ 111أظش: َ  ( 

(
3
خ، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ػٍٟ ٠ٛعف اٌشىشٞ: إٌظبَ اٌذعزٛسٞ فٟ اٌشش٠ؼخ االعال١ِ ( 

 .  21، ص 2012ٌجٕبْ،  –ث١شٚد 

(
4
اؽّذ اٌىبرت: رطٛس اٌفىش اٌغ١بعٟ اٌش١ؼٟ ِٓ اٌشٛسٜ اٌٝ ٚال٠خ اٌفم١ٗ، ِإعغخ االٔزشبس  ( 

 .  200، ص 2001ٌجٕبْ، ط. اٌغبدعخ،  –اٌؼشثٟ، ث١شٚد 



ىاالسالموةىالدولىدساتورىفيىالحكمىنظامىاصولىوىالسواسوةىالحقوقىفيىالفكروةىاالتجاهاتىأثر

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

255 

ال مفر مف تشكيل . و لتوضيح فكرتو يستند الى القوؿ " اذا (5)التنفيذ الى األبد "
الحكومة، و تنظيـ جميع األمور التي تحصل في الببلد منعا  لمفوضى و التفسخ. و 
عميو فما كاف ضروريا  في زماف رسوؿ هللا، و امير المؤمنيف بحكـ العقل و الشرع، مف 

 . (9)اقامة الحكومة و السمطة التنفيذية و االدارية، ضروري بعدىـ "
و االماـ الخميني في الغاء نظرية اإلنتظار يطرح السؤاؿ و لتوضيح الطمب الذي طمب

الصغرى اآلتي: " ىل يجب اف تبقى األحكاـ االسبلمية طواؿ مرحمة ما بعد الغيبة 
ىػ. ؽ. (، و ظل الشيعة  995غياب اإلماـ الثاني عشر لمشيعة دمحم بف الحسف سنة ))

ؿ نوابو األربعة ) ىػ. ؽ. (عمى عبلقة بو مف خبل 392منذ ذلؾ الحيف الى سنة )
عثماف بف سعيد، و دمحم بف عثماف، و الحسيف بف روح و عمي بف دمحم ( و تسمى ىذه 

. (3)بالغيبة الصغرى، و بدأت بعدىا ) الغيبة الكبرى ( الى اليوـ بعد اكثر مف ألف عاـ"
و بعد إثبات االماـ الخميني لمحاجة المستمرة الى االمامة في ) عصر الغيبة ( و عدـ 

واز تجميدىا انتظارا  لئلماـ الميدي، عقبل  و نقبل ، توصل الى ضرورة اقامة الدولة ج
 . (9)بقيادة َمف تتوفر فيو خصائص اإلمامة مف العمـ بالقانوف و العدالة 

ىذا الرأي مف قوؿ االماـ الخميني مطابق  لرأي الطوسي، و ما جاء في قولو في 
وف االماـ عمييا مف حيث كاف إماما ، كأف صفات االماـ قوالف:"أحدىما: يجب اف يك

يكوف معصوما ، أو مف أفضل الخمق. و الثاني: يجب اف يكوف عميو شيء يرجع الى 
ما يتواله: مثل كونو عالما  بالسياسة و بجميع أحكاـ الشريعة، و كونو حجة فييما. و 

ذا القوؿ . و ى(1)كونو أشجع الخمق. و جميع ىذه الصفات توجب كونو منصوصا  عميو"
( ردَا عمى الخوارج لما 95مف الطوسي يستند الى قوؿ اإلماـ عمي في الخطبة الرقـ )

سمع قوليـ، )) ال حكـ اال هلل ((، يقوؿ االماـ عمي في ىذه الخطبة " كممة حق يراد 

                                                           

(
1
 . 41االِبَ اٌخ١ّٕٟ: اٌؾىِٛخ االعال١ِخ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص  ( 

(
2
 .  42اٌّظذس ٔفغٗ، ص  ( 

(
3
 .  42اٌّظذس ٔفغٗ، ص  ( 

(
4
اؽّذ اٌىبرت: رطٛس اٌفىش اٌغ١بعٟ اٌش١ؼٟ ِٓ اٌشٛسٜ اٌٝ ٚال٠خ اٌفم١ٗ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ،  ( 

 .  201 – 200ص 

(
5
 .  112ا٠شاْ، ثال رأس٠خ، ص  -اٌطٛعٟ: رٍخ١ض اٌشبفٟ، اٌغضء األٚي، ِؼشاط، لُ ( 
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بيا الباطل ! نعـ انو ال حكـ اال هلل، و لكف ىؤالء يقولوف: ال إمرة اال هلل، و انو البد 
ف أمير بر أو فاجر يعمل في امرتو المؤمف، و يستمتع فييا الكافر، و يبمغ هللا لمناس م

فييا األجل، و يجمع بو الفيء، و يقاتل بو العدو، و تأمف بو السبل، و يؤخذ بو 
 . (5)لمضعيف مف القوي، حتى يستريح بر، و يستراح مف فاجر"

ل الدولة تمارس وجاء في دستور جميورية ايراف االسبلمية، كل السمطات داخ
. و كذلؾ يسمى اإلماـ بالقائد (9)صبلحيتيا بإشراؼ ولي األمر المطمق و أماـ األمة 

( مف ىذا الدستور. وىذه المادة القانونية يستند الى افكار الخميني، التي  95في ) ـ 
قدميا في كتاب الحكومة االسبلمية. و يقوؿ "فكما كاف الرسوؿ األكـر مسؤوال عف 

حكاـ و اقامة أنظمة االسبلـ، و قد جعمو هللا تعالى رئيسا  و حاكما  لممسمميف، تطبيق األ
و أوجب عمييـ طاعتو، فالفقياء العدوؿ أيضا  يجب اف يكونوا رؤساء و حكاما ، و 

. و إلثبات صحة (3)مسؤوليف عف تنفيذ األحكاـ و اقرار النظاـ االجتماعي لئلسبلـ"
اية االماـ الرضا عف اإلمامة فيقوؿ "اف الفقياء يجب آرائو حوؿ اإلمامة، يستند الى رو 

. ويستند (9)اف يكونوا رؤساء األمة، لكي ال يسمحوا بإندراس االسبلـ و تعطيل أحكامو"
االماـ الخميني في تثبيتو لفكرة قائد األمة االسبلمية في افكاره السياسية، الى حديث 

ماـ الصادؽ:" اتقوا الحكومة، فاف ابي عبدهلل، الذي رواه سميماف بف خالد، قاؿ اال
الحكومة انما ىي لئلماـ العالـ العادؿ بالقضاء، العادؿ بيف المسمميف، لنبي، او و ىي 

 . (1)نبي"
يقوؿ االماـ الخميني في شرح ىذا القوؿ " تبلحظ ىنا أف مف يريد أف يحكـ ) يقضي( 

ذي ىو الرئيس القائد، ال فيجب أف يكوف أوال: اماما ، و االماـ ىنا بالمعنى المغوي ال

                                                           

(
1
 .  11َ، ص  1219 -٘ـ  1401ا٠شاْ،  -ٟ : ٔٙظ اٌجالغخ، ِإعغخ إٌشش االعال١ِخ، لُاالِبَ ػٍ ( 

(
2
 .  1292 –، دعزٛس عّٙٛس٠خ ا٠شاْ االعال١ِخ 59َ ( 

(
3
 .  102االِبَ اٌخ١ّٕٟ: اٌؾىِٛخ االعال١ِخ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص  ( 

(
4
ٚ وزٌه االِبَ خ١ّٕٟ: وزبة  . 104االِبَ اٌخ١ّٕٟ: اٌؾىِٛخ االعال١ِخ، اٌّظذس ٔفغٗ، ص  ( 

 .  634َ(، ص  2000٘ـ )  1421اٌج١غ، اٌّغٍذ اٌضبٟٔ، ِإعغخ اٌؼشٚط، ا٠شاْ، 

(
5
فمٗ االِبَ عؼفش اٌظبدق : ػشع ٚ اعزذالي دمحم عٛاد ِغ١ٕخ، اٌغضء اٌغبدط، أزشبساد لذط  ( 

١ً ٚعبئً اٌش١ؼخ . ٚ وزٌه اؽّذ ثٓ اٌؾغٓ اٌؾش اٌؼبٍِٟ: رفظ 69، ص 1210ا٠شاْ،  –دمحمٞ، لُ 

 . 19اٌٝ رؾظ١ً ِغبئً اٌشش٠ؼخ، اٌغضء اٌغبثغ ٚ اٌؼششْٚ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص 
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بالمعنى اإلصطبلحي. و لذا عَد النبي اماما  ايضا . و لو كاف المراد االماـ بالمعنى 
اإلصطبلحي لكاف التقييد ) بالعالـ ( و ) العادؿ ( تقييدا  بأمر زائد. ثانيا : اف يكوف 

ال عمى نبي أو عالما  بالقضاء.... ثالثا : أف يكوف عادال ... اف ىذه الشروط ال تنطبق ا
وصي نبي حسب قوؿ ابي عبدهللا... و لما كاف الفقياء ليسوا انبياء، فيـ اذا  أوصياء 
لمنبي، أي خمفاؤه. بناء عمى ىذا يتضح ذلؾ المجيوؿ مف ىذا المعموـ، فيكوف الفقيو 
وصيا  لمرسوؿ األكـر و يكوف في عصر غيبة اماـ المسمميف و رئيس األمة، و يجب 

. جميع ىذه االراء و (5)قاضي، و ال حق لغيره في القضاوة و الحكـ"اف يكوف ىو ال
األفكار لئلماـ الخميني عف والية الفقيو و اإلمامة و السمطة و الرئيس ينبع مف 
الروايات إلئمة في حديث نبي االسبلـ و الشرع. و باسناده عف أباف بف عثماف:" أف أبا 

وى عني رواية كثيرة، فما رواه لؾ عني فاروه عبدهلل )ع( قاؿ لو: اف أباف بف تغمب قد ر 
 . (9)عني"

و كذلؾ يستند الى رواية أمير المؤمنيف الذي روى حديث نبي االسبلـ. و باسناده عف 
اباف بف عثماف، قاؿ:" و قاؿ أمير المؤمنيف )ع(: قاؿ رسوؿ هللا )صمى هللا عميو وألو 

فاؤؾ ؟ قاؿ: الذيف يأتوف بعدي، (: الميـ ارحـ خمفائي، قيل: يا رسوؿ هللا و مف خم
. وحسب رأي االماـ الخميني فالحديث يشمل أولئؾ الذيف (3)يرووف حديثي و سنتي"

يقوموف بنشر العموـ االسبلمية و بياف أحكاـ االسبلـ، و يربوف الناس و ُيعدونيـ 
مية. لئلسبلـ لكي يعمموا اآلخريف، وايضا  اف رسوؿ هللا و األئمة ينشروف األحكاـ االسبل

فمعنى ) يعممونيا الناس ( ىو نفس نشر العموـ االسبلمية و اشاعتيا بيف الناس و 
ايصاؿ األحكاـ االسبلمية ليـ. وعندما نقوؿ إف االسبلـ لجميع شعوب الدنيا، فمف 
الواضح اف العمماء مكمفوف بنشر االسبلـ و األحكاـ االسبلمية و بيانيا لشعوب العالـ 

                                                           

(
1
. ٚ وزٌه االِبَ  111، 102االِبَ اٌخ١ّٕٟ: اٌؾىِٛخ االعال١ِخ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص ص  ( 

 .  623اٌخ١ّٕٟ: وزبة اٌج١غ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص 

(
2
ٌؼبٍِٟ: رفظ١ً ٚعبئً اٌش١ؼخ اٌٝ رؾظ١ً ٚعبئً اٌشش٠ؼخ، اٌغضء اٌغبثغ ٚ دمحم ثٓ اٌؾغٓ اٌؾش ا ( 

 . 140، ص 21اٌؼششْٚ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص 

(
3
 .  21اٌّظذس ٔفغٗ، ص  ( 
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ظـ الحائري( أف نظاـ الحكومة االسبلمية مؤسس عمى اساس . ويرى ) السيد كا(5)
بمعنى اإلستضاءة بأفكار اآلخريف  -والية الفقيو العادؿ الكفوء، و اف الشورى 

واجبة في الحاالت  –خصوصا  األخصائييف، في كل شعبة مف شعب مرافق الحياة 
. (9)ولي األمراإلعتيادية، لتوقف مصمحة األمة عمييا و وجوب مراعاة مصمحتيـ عمى 

و في قوؿ آخر عف ولي األمر، يقوؿ االماـ الخميني" اذ لئلماـ مقامات معنوية مستقمة 
عف وظيفة الحكومة، و ىي مقاـ الخبلفة الكمية اإلليية التي ورد ذكرىا عمى لساف 
األئمة أحيانا ، و التي تكوف بموجبيا جميع ذرات الوجود خاضعة لبلماـ ) ولي األمر (. 

 "(3) . 
وصياغة ىذه الفكرة عف السمطة المطمقة لئلمامة في دستور جميورية ايراف االسبلمية 

، موجودة في الفصل الثامف، الذي ىو 5282و تعديبلتيا حتى سنة  5292لسنة 
معني بالقائد أو مجمس القيادة، و جاءت فيو عممية انتخابو و حق ممارسة سمطتو في 

ماعية و االقتصادية و القانونية. مستنبطة مف كافة جوانب الحياة السياسية و االجت
 . (9)أفكار االماـ الخميني و مف أقواؿ و احاديث النبي و األئمة

إف المضموف الفكري في دستور جميورية ايراف االسبلمية مركب مف الفكر االسبلمي 
لممذىب الجعفري مع الفكر االنساني في تأريخ البشرية، اي انو يستفيد مف افكار 

سفة القدماء و متأثر بيا، في عدد مف الجوانب، و ىو في االساس اجتياد فكري الفبل
مارسو االماـ الخميني، فظير و تجمى في دستور ايراف االسبلمي. جاء في الدستور 

(، و جاء في قولو اإلجتياد المستمر  9( مف ) ـ  9في فرع ) أ و ب ( مف الفقرة ) 
كتاب و السنة المعصوميف. و كذلؾ اإلستفادة لمفقياء جامعي الشرائط، عمى اساس ال

. (1)مف العموـ و الفنوف و النتائج المتقدمة لمتجربة البشرية، و السعي الى تطويرىا 
                                                           

(
1
 .  19االِبَ اٌخ١ّٕٟ: اٌؾىِٛخ االعال١ِخ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص  ( 

(
2
-129، ص ص 1292ٌجٕبْ،  –، ث١شٚد ع١ذ وبظُ اٌؾبئشٞ: اعبط اٌؾىِٛخ االعال١ِخ، ا١ًٌٕ ( 

121  . 

(
3
 .  91االِبَ اٌخ١ّٕٟ: اٌؾىِٛخ االعال١ِخ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص  ( 

(
4
، ِٓ دعزٛس عّٙٛس٠خ ا٠شاْ 112، َ 111، َ 110، َ 102، َ 101، َ 109، َ 5أظش : َ  ( 

 . 1212، شبِال ٚ رؼذ٠الرٗ ٌغب٠خ ػبَ 1292 -االعال١ِخ 

(
5
 .  1212-1292 –ا٠شاْ االعال١ِخ ، دعزٛس 2َ  ( 



ىاالسالموةىالدولىدساتورىفيىالحكمىنظامىاصولىوىالسواسوةىالحقوقىفيىالفكروةىاالتجاهاتىأثر

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

225 

فصياغة ىذه المادة متأثرة بفكر االماـ الخميني الذي ىو متأثر بافكار و فمسفة 
ألسرار (، " اف الفبلسفة القدماء. و جاء في رأي لبلماـ الخميني في كتاب ) كشف ا

االحتراـ و التواضع لمعمماء و األعاظـ ال يحتاج الى أمر بل العقل يرشد االنساف الى 
ذلؾ و لذا لـ ينتظر أحد مف عقبلء متديني العالـ أمر هللا في اإلحترامات المسنونة. 
نعـ اذا نيى هللا عف نحو مف التواضع تجب اإلطاعة و اف لـ يكف شركا  كما ىو الحاؿ 

لسجدة التي ال تجوز لغير هللا و اف كانت لئلحتراـ و فإذا سجد شخص ألخر في ا
 . (5) احتراما  لو يكوف عاصيا  و إف لـ نعده مشركا  و كافرا  "

وترى االماـ الخميني يستفيد مف آراء و أفكار الفبلسفة قبل االسبلـ و بعد اإلسبلـ، إذ 
داتيـ باألرواح، ىؤالء الفبلسفة ىـ ) يشرح بعضا  مف آراء و افكار الفبلسفة حوؿ اعتقا

ثاليس المالطي، و انكسيمايس، و أبنذقميس، و فيثاغورس، و سقراط، و افبلطوف، و 
. يقوؿ " نحف نستمد (9)ارسطو.. ( وقد سمى بعضيـ بالكبير و بعضيـ اآلخر بالعظيـ 

لبراىيف القطعية مف ارواح األنبياء و األئمة المقدسة التي منحيا هللا القدرة، و قد ثبت با
و األدلة العقمية المحكمة في الفمسفة العميا اف الروح باقية بعد الموت و احاطة األرواح 
الكاممة بيذا العالـ ىي بعد الموت أرقى، و يعتقد الفبلسفة باستحالة تمف الروح و ىي 
مف مسممات الفبلسفة الثابتة مف أوؿ ظيورىـ قبل اإلسبلـ و بعد اإلسبلـ... فيذه 

لمسممات لف تدخل في البحث و التحميل لكننا نكتفي بنقل آراء بعض الفبلسفة الكبار ا
ممف يعتمد عمى اقواليـ. و مف يرى نفسو مف أىل البرىاف فميراجع كتبيـ تظير لو 

 . (3)صحة األمر " 
ونجحت الحركة الثورية في ايراف بسبب عقائديتيا، وىذا يتجاوز الظروؼ التي ىيأت 

رة، إذ كانت في بدايتيا ثورة شعبية، اشتركت فييا القوى السياسية و إلنتصار الثو 
االجتماعية مف اليسار الى اليميف و القوى الوطنية األخرى. وكاف الجميع يسعوف الى 

                                                           

(
1
 .  52االِبَ اٌخ١ّٕٟ: وشف االعشاس، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص  ( 

(
2
 .  52ؽزٝ ص  59اٌّظذس ٔفغٗ، ص  ( 

(
3
 .  56اٌّظذس ٔفغٗ، ص  ( 
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، لـ يتغير 5292. لكف بعد شباط (5)ايجاد نظاـ خاؿ مف اإلستبداد الديني و السياسي 
الشاىات باستبداد الفقياء و واليتيـ، فيي  شيء في ايراف، بقدر ما استبدؿ استبداد

 . (9)سمطة دينية ال يوجييا سوى دستور ديني يمتـز الشريعة فحسب 
 المبحث الثاني

 الحقوق السياسية و اصول الحكم في الدساتير المصريةأثر االتجاهات الفكرية في 
بيف  - أي األرض السوداء –المكاف أو الموقع الجغرافي لمصر: تقع مصر أو كيمي 

افريقيا و آسيا. فيي مفتاح افريقيا مف الشماؿ، و تبلمس شبو الجزيرة العربية و سورية 
الجنوبية ببرزخ سيناء. و تشرؼ مف الشماؿ عمى البحر األبيض المتوسط الذي فتح 
اماميا رحاب اإلتصاؿ التجاري و الثقافي مع دوؿ العالـ القديـ الواقعة في حوضو، 

ما في الجنوب فتتصل بالبمداف األفريقية المجاورة الغنية بانتاج حتى يومنا الحاضر. ا
السمع النفيسة كالعاج و األبنوس و الذىب و الجمود و غيرىا. فمصر واد استوى بيف 
صحراويف يشق وسطو نير النيل الذي يفيض كل عاـ عمى ىذا الوادي بما يممؤه قوة و 

ا . و لـ يكف لوادي النيل األخضر يزيد في إخصابو و اعداده لئلنبات و اإلثمار مع
 . (3)الخصيب وجود في األزمنة الجيولوجية البعيدة 

اما المجتمع المصري في التأريخ الحديث فقد مر بجممة مف الثورات، كانت ثورتو 
األولى في اواخر القرف الثامف عشر، وقعت ضد ) الوالي التركي ( فاخضعتو، ثـ ضد 

و كاف الشعب ىو القائـ  –ضد ) دمحم عمي ( و لـ تنجح ) نابميوف ( فاخرجتو. و كذلؾ 
بيا. و لـ يكف الوجداف و الراية وقتئذ وطنيا ، فضد نابميوف حمل الشعب الَعمـ النبوي 
فكاف دينيا ولـ يكف يعرؼ غيره. وكاف ىذا اإلحساس الديني لمشعب المصري يقبل والة 

                                                           

(
1
 –سش١ذ اٌخ١ْٛ: إٌضاع ػٍٝ اٌذعزٛس ث١ٓ ػٍّبء اٌش١ؼخ اٌّششٚطخ ٚ اٌّغزجذح، داس ِذاسن، دثٟ  ( 

 .  200، ص 2011ٌؼشث١خ اٌّزؾذح، ط. اٌضب١ٔخ، االِبساد ا

(
2
سش١ذ اٌخ١ْٛ: اٌفمٗ اٌش١ؼٟ ٚ اٌذعزٛس ) إٌبئ١ٕٟ ّٔٛرعبً (، ِؼٙذ اٌذساعبد االعزشار١غ١خ، ثغذاد  ( 

 .  24، ص 2006ث١شٚد،  –

(
3
اٌضمبفٟ ٚ  –االعزّبػٟ  -ثش٘بْ اٌذ٠ٓ دٌٛ: ؽضبسح ِظش ٚ اٌؼشاق: اٌزأس٠خ االلزظبدٞ  ( 

. ٚ وزٌه، ٔخجخ ِٓ صػّبء اٌشأٞ ٚ اٌضمبفخ  36، ص 1212ٌجٕبْ،  –داس اٌفبساثٟ، ث١شٚد اٌغ١بعٟ، 

 .  2، ص 1233ِظش،  –فٟ ِظش: ؽضبسح ِظش اٌؾذ٠ضخ، اٌّطجؼخ اٌؼظش٠خ، اٌمب٘شح 
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ية، التي قادىا ) احمد عرابي ( ضد . و بعد ذلؾ جاءت الثورة المصرية الثان(5)األتراؾ 
. وقد (9)اإلستعمار اإلنكميزي و اإلستبدادي التركي. في اواخر القرف التاسع عشر 

انتصر األنكميز عمى عرابي، و احتبل مصر، وبقيت مصر تحت االستبداد و اإلحتبلؿ 
، اإلنكميزي. حيف ظير الرئيس األمريكي ) ولسوف (، دعا الى الصمح عمى اسس عديدة

وكاف إحدى دعواتو )تقرير المصير( لؤلمـ الخاضعة. وطمب المصريوف عف طريق 
ثبلثة مف وجيائيـ ىـ )) سعد زغموؿ، عبدالعزيز فيمي، و عمي شعراوي (( مف 
الحكومة اإلنكميزية الحكـ الذاتي لمصر، و لـ يطمبوا اإلستقبلؿ، لكف الشعب المصري 

اإلستقبلؿ. ومف سمات ىذه الثورة في سنة لـ يرض بالحكـ الذاتي، بل كاف يدعو الى 
مشاركة الفبلحيف و الباشاوات و الموظفيف الكبار و الصغار و سكاف المدف  5252

 . (3)فييا، لكف ىذه الثورة الثالثة المصرية قد فشمت ايضا  
وبعد اف فشمت الثورة المصرية الثالثة، نجح اإلنكميز بالتعاوف مع الممؾ ) فؤاد ( و شقوا 

كة الشعبية، فأصبحت حركتيف، حركة قائمة عمى المفاوضات، واخرى قائمة عمى الحر 
المكافحة الشعبية ضد اإلنكميز. وبقي الوضع الموجود عمى ىذا النحو، حتى ثورة 

، وىي الثورة الرابعة لمصر بقيادة جماؿ عبدالناصر و مناصريو، 5219الجيش في 
. وكاف أوؿ ىدؼ الثورة ىو اجبلء تموز ( طرد الممؾ فاروؽ مف مصر 99وفي يـو ) 

، حيث رحل 5219اإلنكميز عف مصر بدوف شرط، وقد نجح ىذا اليدؼ باتفاقية 
. وبعد نجاح الثورة و اقامة جميورية مصر العربية، وبعد سبعة (9)اإلنكميز مف السويس 

، و ىو الدستور 5295عشر عاما  مف تكويف جميورية مصر، صدر الدستور في 
 . (1)النظاـ اإلشتراكي الديمقراطي القائـ عمى الكفاية و العدؿ  الذي دعى الى

  

                                                           

(
1
، ص 2014ِظش،  –عالِخ ِٛعٝ: وزبة اٌضٛساد، ِإعغخ ٕ٘ذاٚٞ ٌٍزؼ١ٍُ ٚ اٌضمبفخ، اٌمب٘شح  ( 

29  . 

(
2
 .  109اٌٝ ص  103ٔفغٗ، ص اٌّظذس  ( 

(
3
 .  122-112اٌّظذس ٔفغٗ، ص  ( 

(
4
 .  133 – 123اٌّظذس ٔفغٗ، ص  ( 

(
5
 .  1291-ِٓ دعزٛس عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ  4أظش: َ  ( 
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 المطمب األول
 الحقوق السياسية في الدساتير المصرية

، مف مائتيف و إحدى عشرة مادة، و بقى عمى حالو حتى قياـ 5295يتكوف دستور  
احدى ( وقد كانوا يسمونيا الربيع العربي. و  9555االنتفاضات في الدوؿ العربية ) 

التي واجو فييا الشعب حكامو ىو مصر. فاندلعت انتفاضة الشعب المصري،  –الدوؿ 
و وقف الجيش المصري عمى الحياد كتعبير عف حالة وسطية ال تخمو مف اإلزدواجية، 
و عمى الرغـ مف اف النظاـ الحاكـ أضطر في النياية الى تأكيد عدـ رغبتو في 

الشباب الثوري في المياديف. فانو في ادواره اإلستمرار في الحكـ تحت وطأة صمود 
. لكف ىذه اإلنتفاضات لـ تخمق (5)التأريخية يعد ركنا  اساسيا  في النظاـ السياسي 

القطيعة بيف النظاـ القديـ و تكويف النظاـ الجديد، وىو يخيل الى اف العالـ العربي 
عمى مفترؽ الطرؽ  يعيش اآلف المرحمة التأريخية نفسيا التي كانت تعيشيا اوروبا

الفاصل بيف العصور الوسطى و العصور الحديثة. فاإلنقسامات الطائفية و المذىبية و 
الدينية التي يعاني منيا العالـ العربي حيث تندلع عمى شكل حروب اىمية مروعة ىنا 

. فما كاف مف الحكـ مألوفا في دوؿ العالـ العربي (9)أو ىناؾ، لـ يغير شيئا منو 
 . (3)الذي يتحكـ في الحاضر حتى يكاد يخنقو خنقا   الماضي ىو

ومع وجود الوضع االقتصادي و االجتماعي و السياسي المتدىور في البمداف العربية، 
فقد برز ايضا  عامل جديد لو عبلقة بتأثير الثورة المعموماتية و انفتاح وسائل االتصاؿ 

وأدى ذلؾ الى تغيير الثقافة السياسية عمى توفير معرفة واسعة بالعمـ و بالقيـ االنسانية، 
عند فئات واسعة مف الشباب المتعمـ لتصير ثقافة واقعية غير شعبوية و غير 
ايدولوجية، تتبنى مطالب معنية بالحرية و الخبز و الكرامة و العدالة االجتماعية و 

                                                           

(
1
ِغّٛػخ ِٓ اٌىزبة: اٌشث١غ اٌؼشثٟ صٛساد اٌخالص ِٓ اإلعزجذاد ) دساعخ ؽبالد(، ) صٛسح  ( 

١ٌخ اٌّّزذح ٚ ع١ٕبس٠ٛ٘بد اٌّغزمجً: فإاد اٌغؼ١ذ ( . اٌشجىخ اٌؼشث١خ ِظش: رفبػالد اٌّشؽٍخ اإلٔزمب

 .  10، ص 2013ٌجٕبْ،  –ٌٍذساعبد اٌذ٠ّمشاط١خ، داس ششق ٌٍىزبة )ِإعغخ دسغبَ (، ث١شٚد 

(
2
ٌجٕبْ،  –٘بشُ طبٌؼ: االٔزفبضبد اٌؼشث١خ ػٍٝ ضٛء فٍغفخ اٌزأس٠خ، داس اٌغبلٟ، ث١شٚد  ( 

 .  25، ص 2013

(
3
 .  29ذس ٔفغٗ، صاٌّظ ( 
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تي انعكست تمؾ الثقافة في معظـ الشعارات التي رفعت مع بدء التحركات في الدوؿ ال
 . (5)انتفضت شعوبيا 

ومع كل ىذا فأف وجود الوضع الطبيعي و االدوار التأريخية لمصر يجعميا ركنا  اساسيا  
في النظاـ السياسي. عمما أف موقع مصر و المخاطر عمى حدودىا تعطيو وزنا  ال 
 يستياف بو في صياغة سياساتيا االقميمية و الدولية. كذلؾ االخواف الذيف لـ يكونوا قوة
مثبطة لمثورة كالتيار السمفي لـ يثبتوا انيـ قوة مؤمنة بالديمقراطية في الممارسة حتى 
اآلف في األقل. بدليل تجاسرىـ عمى امتياف الدستور و القضاء و اتباعيـ لمبدأ 
المغالبة ال المشاركة و لسياسة أخونة الدولة منذ يوميـ األوؿ في الحكـ. أما الكتمة 

جد منذ بداية الثورة مجتمعا  مدنيا  و ال معارضة سياسية قوية تسندىا الثورية الشابة فمـ ت
أو  -في فرض مسار العدالة االنتقالية. و ىو ما سمح لممجمس العسكري ثـ االخواف 

 . (9)بالسير بالببلد في مسار متعرج طوؿ عاميف  –لتحالفيما المتوتر معا  
، و مف 9555وف الثاني كان 91لقد بدأت االحداث و المظاىرات في مصر في 

االسباب الرئيسية لمثورة ولتمؾ االحداث ىو ارتفاع معدالت الفقر و عدـ المساواة و 
المحسوبية و البطالة و تفشي الفساد في جميع اجيزة الدولة، و التفاوت الحاد في 
دخوؿ الثروات نتيجة التوزيع غير العادؿ لمناتج القومي، و قانوف الطوارىء و انتياؾ 

. (3)ؽ االنساف الممثل في مباحث أمف الدولة، و سمطات رئيس الدولة المطمقة حقو 

                                                           

(
1
دساعخ ؽبالد، ) ؽغٓ وش٠ُ: اٌشث١غ اٌؼشثٟ ٚ  -اٌشث١غ اٌؼشثٟ صٛساد اٌخالص ِٓ االعزجذاد  ( 

طشاد ؽّبدح: اٌظؾٛح  –، ٚ وزٌه 16ػ١ٍّخ االٔزمبي اٌٝ اٌذ٠ّمشاط١خ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص 

 493 – 492، ص ص 2013ٌجٕبْ،  –االعال١ِخ ٚ اٌضٛساد اٌؼشث١خ، داس اٌّؾغخ اٌج١ضبء، ث١شٚد 

 . 

(
2
دساعخ ؽبالد، ) فإاد اٌغؼ١ذ: صٛسح ِظش:  -اٌشث١غ اٌؼشثٟ صٛساد اٌخالص ِٓ االعزجذاد  ( 

.  10رفبػالد اٌّشؽٍخ اإلٔزمب١ٌخ اٌّّزذح ٚ ع١ٕبس٠ٛ٘بد اٌّغزمجً(، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص 

ٚ االفٛي (: اػذاد ٚ رؾش٠ش: ٚوزٌه، ؽشوبد االعالَ اٌغ١بعٟ ٚ اٌغٍطخ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ) اٌظؼٛد 

عّبي عٕذ اٌغ٠ٛذٞ، اؽّذ سشبد اٌظفزٟ: ِشوض االِبساد ٌٍذساعبد ٚ اٌجؾٛس اٌغزشار١غ١خ، ) ؽغ١ٕٓ 

رٛف١ك اثشا١ُ٘: اٌؾشوبد االعال١ِخ ٚ اٌغٍطخ فٟ دٚي ) اٌشث١غ اٌؼشثٟ (: لضب٠ب ٚ رغبؤالد (، اثٛ 

 .  20 – 12، ص ص 2014االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح،  –ظجٟ 

(
3
دمحمِؾّٛدِؾّٛد ٔظ١شٞ: اٌؾمٛق ٚ اٌؾش٠بد اٌغ١بع١خ ل١ٛد٘ب ٚ ضّبٔبرٙب فٟ اٌذعزٛس  ( 

 –ع١ضح  –اٌّظشٞ ٚ اٌشش٠ؼخ االعال١ِخ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚ اٌزطج١ك ) دساعخ ِمبسٔخ(، عبِؼخ اٌمب٘شح 

 .  33، ص 2014عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ، 
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، استمـ الحكـ المجمس 9555شباط  53وبعد اقل مف شير مف انتفاضة الشعب، في 
الى حيف  5295األعمى لمقوات المسمحة و أعمف بيانا  دستوريا  عطل فيو دستور عاـ 

. و قد ادار الجيش عممية (5)ر جديد اجراء انتخابات و اجراء استفتاء عمى دستو 
وأدت الى فوز كاسح لئلسبلمييف  9559االنتخابات البرلمانية و الرئاسية خبلؿ عاـ 

% مف  91في انتخابات مجمس الشعب حيث حصمت حركة اإلخواف المسمميف عمى 
% مف المقاعد، و في انتخابات الرئيس فاز  99المقاعد و حزب النور السمفي عمى 

% ( مف  15,93رسي ( بفارؽ ضئيل عمى منافسو )الفريق احمد شفيق( ) )دمحم م
. اما تعطيل الدستور (9)% ( لشفيق  98,99اصوات الناخبيف لمرسي مقابل ) 

 93، فقد جاء بعد اعبلف الدستور مف قبل المجمس األعمى لمقوات المسمحة في 5295
مف شباط.  53صادر في ، و بعد االطبلع عمى االعبلف الدستوري ال9555اذار سنة 

 52و عمى نتائج االستفتاء عمى تعديل دستور جميورية مصر العربية الذي جرى يـو 
 . 9555أذار سنة  95اعمنت نتيجة الموافقة عميو في  9555مف اذار سنة 

وصدرت في عدد كبير مف الوثائق الدستورية في مراحل الحكـ الثبلث التي مرت بيا 
، ثبلث عشرة وثيقة دستورية. 9555نوف الثاني ) يناير ( كا 91مصر منذ قياـ ثورة 

تـ اقرار ثبلث منيا بطريق االستفتاء الشعبي. وبدأت المرحمة األولى عقب تنحي 
السمطة التي انتفض الشعب بوجييا، و تولي المجمس األعمى لمقوات المسمحة ادارة 

، و 9559زيراف ح 35، الى انتيائيا بتأريخ 9555شباط  55شؤوف الدولة بتأريخ 
صدرت خبلليا خمس وثائق دستورية، و بدأت المرحمة الثانية مع انتخاب د. دمحم 

، و انتيائيا 9559حزيراف  35مرسي رئيسَا لمجميورية و بدء ممارستو لمنصبو بتأريخ 
، و صدرت خبلليا أربع وثائق دستورية. كاف اىميا الدستور 9553حزيراف  35بتأريخ 

كانوف االوؿ  51 – 59عميو في االستفتاء الشعبي بتأريخ يومي الذي تمت الموافقة 

                                                           

(
1
، اٌشجىخ 3 -ب اٌزٞ ؽذس؟( . اٚساق ع١بعبد ؽغٓ وش٠ُ: خّظ عٕٛاد ثؼذ اٌشث١غ اٌؼشثٟ ) ِ ( 

 .  3، ص 2015اٌؼشث١خ ٌذساعخ اٌذ٠ّمشاط١خ، 

(
2
. ٚوزٌه، ؽشوبد االعالَ اٌغ١بعٟ ٚ اٌغٍطخ فٟ اٌؼبٌُ  3ؽغٓ وش٠ُ: اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص  ( 

ث١غ اٌؼشثٟ )اٌظؼٛد ٚ االفٛي(: ؽغ١ٕٓ رٛف١ك اثشا١ُ٘: اٌؾشوبد االعال١ِخ ٚ اٌغٍطخ فٟ دٚي ) اٌش

 .  24اٌؼشثٟ ( لضب٠ب ٚ رغبؤالد، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص 
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. و بدأت المرحمة الثالثة عقب عزؿ الرئيس دمحم مرسي و تولي رئيس المحكمة 9559
. و انتيت ىذه المرحمة في 9553تموز  3الدستورية رئاسة الجميورية مؤقتا  بتأريخ 

رت خبلؿ ىذه المرحمة بانتخاب رئيس جديد لمجميورية. و صد 9559شير حزيراف 
اربع وثائق دستورية اىميا الدستور الذي وافق عميو الشعب في االستفتاء الذي تـ 

 . (5)9559كانوف الثاني  51-59تنظيمو يومي 
مف مائتيف و احدى عشرة مادة في  5295ويتكوف دستور جميورية مصر العربية لسنة 

وؽ و الحريات و الواجبات العامة. سبعة ابواب، الباب الثالث منيا معنية بمضموف الحق
 . (9)93و ينتيي بالمادة  95يبدأ مف المادة 

، فيتكوف مف مائتيف و ست و ثبلثيف مادة في 9559أما دستور مصر الصادر عاـ 
خمسة ابواب. الباب الثاني منيا معنية بالحقوؽ و الحريات و ضماناتيا في اربعة 

 -. أما دستور جميورية مصر العربية (3)85الى المادة  35فصوؿ. يبدأ مف المادة 
فيتكوف مف مائتيف و سبعة و اربعيف مادة في ستة ابواب، الباب الثالث  9559لسنة

و ينتيي  15منيا معنية بالحقوؽ و الحريات و الواجبات العامة و يبدأ مف المادة 
يورية . أما الباب الثاني فيو معني بالحقوؽ و الحريات، في دستور جم(9)23بالمادة 

، ومضموف الحقوؽ و الحريات فيو مطابق لمضموف الحقوؽ 9559مصر العربية سنة 
، و كذلؾ فيو مطابق مع 5295و الحريات في دستور جميورية مصر العربية سنة 

، بعد 9559مضموف الحقوؽ و الحريات في دستور جميورية مصر العربية سنة 
الحقوؽ في بعض مف موادىا، قد اسقاط حكـ دمحم المرسي في مصر. و كذلؾ فأف ىذه 

اخذت مف اعبلنات و ثورات و افكار الفبلسفة االغريقيف حتى عصر االنوار في 
اوروبا، وكذلؾ أخذت مف دساتير الدوؿ االوروبية و مف دساتير اإلتحاد السوفييتي لسنة 

                                                           

(
1
دعزٛس  –. ٚ وزٌه 2012دعزٛس عّٙٛس٠خ ِظش  –، ٚ وزٌه 2011دعزٛس عّٙٛس٠خ ِظش  ( 

، 3، اٌؼذد 1. ٚ ِغ رٌه، ِغٍخ و١ٍخ اٌمبْٔٛ اٌى٠ٛز١خ اٌؼب١ٌّخ، اٌغٕخ  2014عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ 

فٟ ِظش، ص  2014ٚ دعزٛس  2012ٌؼظبس: ِمبسٔخ ث١ٓ دعزٛس ، ٠غشٜ دمحم ا2020وبْٔٛ االٚي 

  https// gournalkilaw.edukw، ػٍٝ اٌشاثظ: 35

(
2
 .  1291 –دعزٛس عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ  ( 

(
3
 .  2012 –دعزٛس ِظش ػبَ  ( 

(
4
 . 2014 –دعزٛس عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ  ( 
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، و مع ذلؾ أخذت مف الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف سنة 5239و 5299و  5258
عبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف(، و العيد الدولي الخاص بالحقوؽ ) اإل 5298

، و العيد الدولي الخاص بالحقوؽ 5299االقتصادية و االجتماعية و الثقافية سنة 
. لكف صياغة و مضموف حقوؽ و الحريات في دستور 5299المدنية و السياسية لسنة 

لحقوؽ االنساف التي تصدر مف االتحاد السوفييتي قبل صياغة و اعبلف الشرعة الدولية 
 المؤتمرات الدولية. 

، كانت مصر قد 5295و مما يذكر أف المشرع حينما صاغ الدستور المصري سنة 
وقعت عمى اإلعبلف العالمي لحقوؽ االنساف و كذا عمى العيديف الدولييف الخاصيف 

و الثقافية ، و الحقوؽ االقتصادية و االجتماعية 5299-بالحقوؽ المدنية و السياسية 
، و مع اف التوقيع ال يولد التزاما  عمى عاتق الدولة فإف مصر قد أولت حقوؽ 5299-

 . (5)االنساف المنصوص عمييا في تمؾ المواثيق 
معني بالحقوؽ المدنية و  9559الفصل الثاني في دساتير جميورية مصر العربية سنة 

ية المنصوص عمييا في ىذا السياسية " حرية اإلعتقاد " و ىي احدى الحرية المدن
، و اعيد تكراره في ) 5295( مف دستور سنة99الفصل و النص، منقوؿ مف ) ـ 

( مف االعبلف العالمي 58. و جميع ذلؾ مأخوذ مف ) ـ 9559( مف دستور 99ـ
، و كذلؾ " حرية الفكر و الرأي " ىي احدى مواد دستور سنة 5298 –لحقوؽ االنساف 

( مف اإلعبلف العالمي 52(، وماخوذة مف ) ـ  99ـ  ، منصوص عمييا في )5295
، و أعيد 9559( مف دستور سنة 91، و ىي مصدر لػ )ـ5298 -لحقوؽ االنساف 
، 55. وىذه األفكار تستند الى الفكرة )ـ9559( مف دستور سنة 91تكرارىا في ) ـ 

 ـ.  5982 -( مف اعبلف حقوؽ االنساف و المواطف الفرنسي 55
"حق تنظيـ اإلجتماعات العامة و المواكب و التظاىرات... " التي و فكرة صياغة 
، مأخوذة دستور مصر سنة 9559( مف دستور مصر سنة 15جاءت في ) ـ 

. و ىذه المادة تستند مف قبل 9559( مف دستور سنة  93، و تكرارىا في ) ـ 5295
                                                           

(
1
اص١ك اٌؼب١ٌّخ ؽمٛق االٔغبْ:دساعخ ِمبسٔخ، ػجذ اٌؼبي اٌذ٠شثٝ: االٌزضاِبد إٌبشئخ ػٓ اٌّٛ ( 

 .  52، ص 2011ِظش،  –اٌّشوض اٌمِٟٛ اإلطذاساد اٌمب١ٔٛٔخ، اٌمب٘شح 
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ي لسنة ( مف فكرة دستور اإلتحاد السوفييت591، الى ) ـ 5295دستور مصر سنة 
، يعمف أف األساس اإلقتصادي لجميورية مصر 5295. ألف دستور مصر 5239

العربية ىو النظاـ اإلشتراكي الديمقراطي. و كذلؾ النظاـ السياسي في الجميورية يقـو 
 . (5)عمى اساس التعدد الحزبي، و ىى فكرة مف األفكار اإلشتراكية الديمقراطية 

يات و المؤسسات األىمية، و األحزاب،... " الذي اما فكرة صياغة " حق تكويف الجمع
( مف دستور 11، فقد تستند الى فكرة ) ـ 9559( مف دستور سنة 15جاء في ) ـ
( مف دستور سنة 99وىي تكرار ليا، و كذلؾ تكرارىا في ) ـ  5295مصر لسنة 

( 95. جميع ىذه األفكار مأخوذ مف الشرعة الدولية لحقوؽ االنساف، في ) ـ 9559
(  99مف ـ  -5، الفقرة 95، و كذلؾ )ـ5298 -ف االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف م

. لكف صياغة فكرة 5299 –مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية و السياسية 
انشاء النقابات و اإلتحادات و التعاونيات، ترجع الى فكر المفكر اإلشتراكي الطوباوي ) 

بتأسيس ))  5839لحركة التعاونية. و قاـ في عاـ روبرت أويف (، المعروؼ بمؤسس ا
 . (9)اإلتحاد العمالي المشترؾ و القومي العظيـ ((. و ىذا شعار تأليف اتحاد عمالي 

و اعتمدت افكاره عمى ضرورة اضطبلع النقابة باإلشراؼ عمى المجتمع و مف ثـ توجيو 
. يقوؿ انجمز " اف (3)حقة الصناعة، و بذلؾ يعد أويف واضع النيج النقابي لؤلجياؿ البل

كل حركة اجتماعية، و كل تقدـ حقيقي تكوف لمصمحة العماؿ في انكمترا يرتبطاف باسـ 
، بعد خمس سنوات مف النضاؿ، القانوف 5852رت أويف (. لقد فرض في عاـ ) روب

األوؿ الذي يحدد ساعات العمل مف اجل النساء و األوالد في المصانع. و كاف رئيسا  
. و (9)ألوؿ مؤتمر اتحدت فيو نقابات العمل في انكمترا في جمعية عمالية كبيرة واحدة "

                                                           

(
1
( ِٓ دعزٛس عّٙٛس٠خ ِظش  5ٚ َ 4، ٚ وزٌه ) َ 1236 –أظش: دعزٛس اٌغّٙٛس٠خ اٌغٛف١١ز١خ  ( 

 .  1291اٌؼشث١خ عٕخ 

(
2
غٕخ اٌزشعّخ فٟ اٌّىزت اٌزغبسٞ، اٌّىزت اٌزغبسٞ، ف١ىزٛس ف١شش: عٛ٘ش اٌؾشوخ إٌمبث١خ، د: ٌ ( 

 . 23ثال ِىبْ، ثال رأس٠خ، ص 

(
3
١ٌُٚ ص . فٛعزش: ِٛعض رأس٠خ اٌؾشوخ إٌمبث١خ اٌؼب١ٌّخ، د: ػجذ اٌؾ١ّذ اٌظبفٟ، اٌغضء األٚي،،  ( 

 .  46، ص 1292اٌؼشاق،  –داس اٌضٛسح، ثغذاد 

(
4
 –ٔغ فٟ اٌؼٍَٛ، د. فإاد أ٠ٛة، داس دِشك، دِشك أغٍض: أزٟ دٚ٘شٔغ: صٛسح اٌٙش أٚع١ٓ دٚ٘ش ( 

 .  319، ص 1211عٛس٠ب، ط . اٌخبِغخ، 
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ّدوا مساىمة ) أويف( في الحركة النقابية، دعمَا أضافة الى ذلؾ، اف قادة النقابات ع
 . (5)معنويَا كبيرَا ليـ آنذاؾ

(، إذ لـ يكف أي بمد في العالـ  5815ويعود إظيار الوجود الفعمي لمحزب، الى سنة ) 
. وقد (9)) باستثناء الواليات المتحدة ( يعرؼ األحزاب السياسية بالمعنى العصري لمكممة

 5959وده الفعمي، في مجمس العموـ البريطانية، ففي سنة ظير حزب غير رسمي بوج
أنشأ مركز السكرتير السياسي لدى الخزينة ليؤمف العمميات المالية. و سريعا ما سمي 
ىذا السكرتير بػ ) سكرتير التطبيقات ( ألنو كاف يتحكـ في التعيينات في وظائف الدولة 

زيع ِنَعـ الحكومة عمى نواب عف طريق الرشوة... و بفضل ما كاف يقوـ بو مف تو 
. وبعد (3)األكثرية. استطاع سكرتير التطبيقات اف يراقب عف كثب تصويتيـ و خطبيـ

أفضل  5982ذلؾ في اوروبا تعد نشأة األحزاب داخل المجمس التشريعي الفرنسي لسنة 
، عمد نواب كل مقاطعة الى التجمع كي 5982مثاؿ عمى ىذا الواقع. ففي نيساف سنة 

وا مف الشعور بالغربة، بالوحدة التي تتممكيـ و لكي يتييأوا في الوقت نفسو يتخمص
لمدفاع عف مصالحيـ اإلقميمية. و قاـ بالبادرة األولى النواب البرتونييف و عندئذ سعوا 
إلجتذاب نواب المناطق األخرى الذيف كانوا يقاسمونيـ وجيات النظر. و ىكذا سمؾ 

. اف أصل و اساس منشأ الحزب يرجع الى (9)جينادي البرتوف مسمؾ تكتل ايدولو 
 ، و ىو نواة لؤلحزاب في جميع دوؿ العالـ. 5982فرنسا سنة 

، حرية "انشاء النقابات و 9559( مف دستور مصر سنة  13، 19لقد أقرت ) ـ 
، 5839االتحادات، عمى اساس ديمقراطي"، وكاف ذلؾ يرتبط بفكرة ) أويف ( في عاـ 

( 599(، و كذلؾ في ) ـ 59، في ) ـ 5258 –حاد السوفييتي وجاء في دستور االت
( مف دستور مصر 19.. و المعاد في ) ـ 5239مف دستور االتحاد السوفييتي لسنة 

                                                           

(
1
ٔخجخ ِٓ األعبرزح اٌغٛف١١ذ: اٌؾشوخ اٌؼّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ، لضب٠ب اٌزأس٠خ ٚ إٌظش٠خ، د: ٔغبػ  ( 

 .  333، ص 1214عٛس٠ب،  –اٌغبػبرٟ، اٌّغٍذ األٚي، داس اٌغّب١٘ش اٌشؼج١خ، دِشك 

(
2
د٠فشع١خ: األؽضاة اٌغ١بع١خ، د: ػٍٟ ِمٍذ ٚ ػجذ اٌؾغٓ عؼذ، داس إٌٙبس ٌٍٕشش،  ِٛس٠ظ ( 

 .  6، ص 1210ٌجٕبْ، ط. اٌضبٌضخ، –ث١شٚد 

(
3
 . 2اٌّظذس ٔفغٗ، ص  ( 

(
4
 .  1- 9اٌّظذس ٔفغٗ، ص ص  ( 
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، و كذلؾ قبل 9559( مف دستور مصر لسنة 99، ـ 99. و في ) ـ5295لسنة 
قوؽ ( مف االعبلف العالمي لح93( مف ) ـ 9الدساتير المصرية جاء في الفقرة )

( مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ 8، و كذلؾ جاء في ) ـ5298 -االنساف 
(  92( مف ) ـ 5، و جاء في الفقرة )5299 –االقتصادية و االجتماعية و الثقافية 

 . 5299 –مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية و السياسية 
الدراسية قبل التعميـ الجامعي، اما التربية الدينية التي تفرض عمى التعميـ في المراحل 

فيي مأخوذة مف المعتقدات الدينية، وخاصة  الديف اإلسبلمي، ألنو جاء في الدستور 
المصري الثبلثة ) ديف اإلسبلـ ىو الديف الرسمي لمدولة (. و يفرضونو عمى المجتمع 
بحجة أف اكثر افراد المجتمع المصري ىـ مف المسمميف. و ىذا النص جاء في ) 

، عف طريق ابراـ ) ـ 9559، و استنسخ مف قبل دستور سنة 5295( مف دستور 52ـ
 . 9559( مف قبل دستور مصر لسنة 99(، و تكرارىا في ) ـ 95

. و اسس ىذه الفكرة و ىي فكرة اإلشتراكية 5299 –االجتماعية و الثقافية 
ية الجديدة، التي الديمقراطية، و اساس الفكرة االشتراكية الديمقراطية ىو فكرة الميبرال

مرتبطة بفكر ) جوف ستيوات ميل ( في القرف التاسع عشر الميبلدي. و جزء مف 
 . 5295اعبلف اسس الفكرة االقتصادية لدستور مصر لسنة 

، 5295-( مف الدستور 99إما بنسبو انتخاب رئيس الجميورية في المصر جاءفي )ـ
، ليما المفيـو 9559-ور( مف الدست593، وكذلؾ )ـ9559-( مف الدستور539و )ـ

الواحد وىو تعبيرا  لديمقراطية الميبرالية، و جاء فييما "ينتخب رئيس الجميورية عف 
طريق االقتراع العاـ السري المباشر.... ". طريقة انتخاب الرئيس او الحاكـ مف قبل 
السكاف المنطقة المعينة ترجع الى فكرة االنتخاب الرئيس العشيرة في )العشيرة 

روكوية( ضمف القبيمة اليندية االمريكية قبل العشيرة الرومانية و اإلغريقية، وىو اإلي
تنظيـ االجتماعي لمينود األميركاف، وكاف يجب انتخاب الشيخ العشيرة مف بيف أفراد 

. (5)العشيرة ذاتيا، قبل الميبلد و كذلؾ قبل تكويف الدولة في المجتمع البدائي لبشرية... 
                                                           

ْ، ٌجٕب –(أغٍظ: اطً اٌؼبئٍخ ٚ اٌٍّى١خ اٌخبطخ ٚ اٌذٌٚخ، د.أد٠ت ٠ٛعف، داس اٌفبساثٟ، ث١شٚد 1)

 . 132، 139، ص ص 2016
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الجتماعية العشائرية و عممية االنتخابات فييا ومبدأ تعييف و لكف ىذه المؤسسة ا
اختيار الرئيس ليما، يقمدوف مف قبل اإلغريقييف في ادارة و تعييف رئيس السمطة، لكف 
في رأي )ارسطو( "فإذا كانت قابمية االنتخاب ىي مف حظ الجميع لبعض الوظائف و 

قرعة أو باإلنتخاب فالنظاـ مف حظ بعض االفراد فقط لبعض وظائف آخرى سواء بال
ىو جميوري و ارستقراطي. إذا كاف التعييف و قابمية االنتخاب محتفظا  بيما ألقمية فيما 
يرتباف نظاما اوليغرشيا  اف لـ يكف تكافؤ بيف جميع المواطنيف سواء استعممت القرعة أو 

ظاـ ليس بعد الطريقتاف معا. لكف إذا كاف الممتازوف يعينوف مف جميع المواطنيف فالن
ذا كاف حق اإلنتخاب ممنوحا  لمجميع و قابمية لمبعض فذلؾ نظاـ  أوليغرشيا . وا 

. و تطورت النظاـ اإلنتخابي حتى وصمت الى ىذا عصرنا. و حسب (5)أرستقراطي"
آراء و أفكار مؤسسي اإلخواف المسمميف فالنظاـ الديمقراطي ىو نظاـ مخالف لمدستور 

حكـ الشورى، و ىو جاء في حكـ األوليف في اإلسبلـ. إالسبلمي الذي يستند الى 
فاإلنتخابات في الدوؿ المعاصرة تنص الدساتير الوضعية فييا عمى حق الشعب في 
اختيار الحاكـ أو رئيس الدولة باإلنتخاب الحر أو عف طريق مجمس الشعب، ثـ 

ما، تستند اليو استفتاء الشعب، و تقابل ىذا في اإلسبلـ البيعة و ىناؾ فارؽ كبير بيني
. ألف اإلنتخاب يعني مجرد الموافقة عمى رئاسة الحاكـ، بالشروط (9)دوؿ اسبلمية

العادية لكل انساف. أما البيعة فتعني الموافقة عمى رئاستو مع التعيد لو بمعاونتو عمى 
الحق و ردعو عف الباطل و الجياد في سبيل هللا و مصالح الوطف و الرعية حتى 

أىل الحل و العقد و ىناؾ فارؽ كبير بينيما و بيف مجمس الشعب في  الموت، إذ ىناؾ
. و ليس اختيار الحاكـ موجودا  عف طريق أىل الحل (3)اختيار الحاكـ ثـ مبايعة الشعب
 و العقد في الدوؿ اإلسبلمية. 

 المطمب الثاني
 اصول الحكم في الدساتير المصرية

                                                           

ٌجٕبْ،  –ث١شٚد  –( اسعطٛ اٌطب١ٌظ: اٌغ١بعخ، د . أؽّذ ٌطفٟ اٌغ١ذ، ِٕشٛساد اٌغًّ، ثغذاد 2) 

  . 352- 351، ص ص 2002

(
2
 .  116دمحم ِؾّٛد ِؾّٛد ٔظ١شٞ: اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص  ( 

(
3
 .  116اٌّظذس ٔفغٗ، ص  ( 
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ية و نوع النظاـ السياسي في الدساتير إف المقومات السياسية و الحقوقية و القانون
الثبلثة، متساوية بدرجة لف يكوف ايجاد الفرؽ بينيا سيبل . وتسمى ثبلثتيـ النظاـ 

. أما فيما يخص ديف الدولة فيو االسبلـ، و المغة العربية (5)السياسي نظاما  ديمقراطيَا 
س لمتشريع. وىذه كميا لغة الدولة الرسمية، و مباديء الشريعة االسبلمية المصدر الرئي

 . (9)مقومات مشتركة بينيا 
(، جميورية مصر العربية 9559، 9559، 5295وجاء في دساتير الثبلثة المصرية )

جزء مف األمة العربية. وىذا البياف مف اساسيا ىو بياف الدولة القومية التي تتناقض مع 
فكر اإلخواني الذي بناه ) جوىر الدولة االسبلمية أو آراء اإلسبلمييف مف األخواف. فال

سيد قطب ( يقوؿ عف الدولة و حكـ اإلسبلـ "حيف تكوف آصرة التجمع األساسية في 
مجتمع ىي العقيدة و التصور و الفكرة و منيج الحياة، و يكوف ىذا كمو صادرا  مف الو 
واحد، تتمثل فيو السيادة العميا لمبشر. و ليس صادرا  مف أرباب أرضية فييا عبودية 

لبشر لمبشر... و ما الى ذلؾ مف الروابط. فظاىر أف الجنس و الموف و القـو و ا
األرض ال تمثل الخصائص العميا لئلنساف... فاإلنساف يبقى انسانا  بعد الجنس و الموف 
و القوـ و األرض... وال يممؾ اف يغير لونو و ال جنسو، كما ال يممؾ اف يحدد مولده 

. و يستند ىذه الفكرة الى قوؿ القرآف في سورة الروـ، (3)في قـو أو في أرض..... " 
( إذ يقوؿ في القرآف ]خمق السموات واألرض 53( و سورة الحجرات، اآلية ) 99اآلية ) 

و اختبلؼ السنتكـ و الوانكـ... خمقكـ مف نفس واحدة و خمق منيا زوجيا... [ و كذلؾ 
جمي عمى عربي و ال ألحمر حديث النبي"... ال فضل بيف عربي عمى أعجمي و ال لع

. و جاء في رأي اخر ؿ)سيد (9)عمى اسود و ال ألسود عمى احمر اال بالتقوى... "
قطب ( عف الحكـ القومي "... و في ظل جميع انواع الحكـ ما عداه في القديـ و 

                                                           

(
1
ِٓ دعزٛس عّٙٛس٠خ ِظش  1، أظش َ 1291ؼشث١خ ِٓ دعزٛس عّٙٛس٠خ ِظش اٌ 1-أظش َ ( 

 . 2014ِٓ دعزٛس عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ 1، ٚ وزٌه أظش َ 2012اٌؼشث١خ 

(
2
 ( . 2014 – 2012 – 1291ِٓ اٌذعبر١ش اٌضالصخ ٌغٕخ )  2أظش اٌّبدح  ( 

(
3
 101، ص ص 1292ٌجٕبْ، ط. اٌغبدعخ، –ع١ذ لطت: ِؼبٌُ فٟ اٌطش٠ك، داس اٌششٚق، ث١شٚد  ( 

– 102  . 

(
4
ٌجٕبْ، ثال  –ِغٕذ االِبَ اؽّذ ثٓ ؽٕجً، اٌغضء اٌضبِٓ ٚ اٌضالصْٛ، ِإعغخ اٌشعبٌخ، ث١شٚد  ( 

 .  494رأس٠خ، ص 
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الحديث سواء مما يجعل الحديث عف قومية الحكـ ال إسبلميتو، حديثا  بغيضا ، ال سند 
. و في مكاف آخر يقوؿ )سيد قطب( " كذلؾ (5)اقع و ال مف التأريخ،... "لو مف الو 

سائر مناىج الحياة و أنظمتيا الواقعية. يسمييا أصحابيا ) عقائد( و يقولوف ) عقيدتنا 
االجتماعية( أو ) عقيدتنا الوطنية( أو ) عقيدتنا القومية(... و كميا تعبيرات صادقة في 

كل منيج لمحياة أو كل نظاـ لمحياة ىو )) ديف(( ىذه  تصوير حقيقة األمر: و ىو أف
الحياة و مف ثـ فالذيف يعيشوف في ظل ىذا المنيج أو في ظل ذلؾ النظاـ.. دينيـ ىو 
ىذا المنيج أو دينيـ ىو ىذا النظاـ.. فاف كانوا في منيج هللا و نظامو فيـ في ) ديف 

 . (9)) ديف غير هللا(" هللا(... واف كانوا في منيج غيره أو نظامو، فيـ في 
إف اساس التوجيات الفكرية في دساتير مصر الثبلثة، قومية ليست اسبلمية، حتى في 
وقت حكـ دمحم المرسى، لكف بياف الفكر القومي العربي لممصرييف، يعود الى عاـ 

، عندما صدرت بعض الصحف الوطنية، فركزت اىتماميا عمى المسائل 5899
و المالية. و منيا )) مصر(( و )) الوطف ((، في حيف تردد السياسية و االجتماعية 

في جميع األوساط شعار جديد ىو: )) مصر لممصرييف ((. و في الوقت نفسو، اخذت 
جريدة )) األىراـ (( تنشر سمسمة مف الدراسات ؿ)دمحم عبدة ( يعد بمثابة نقطة البداية 

كاف بمثابة عطفة التأريخ  5899لحممتو اإلصبلحية. لذلؾ كمو يمكننا القوؿ إف عاـ 
. لقد ازدادت الروح القومية رويدا  رويدا  بيف افراد (3)التي شيدت تفتَّح القومية المصرية 

، و جاء مف منجزاتيا اقرار 5219تموز  93الشعب المصري، حتى وصل الى ثورة 
 الذي أعمنو جماؿ عبدالناصر، و لـ يكف مقتبسا   5219كانوف االوؿ  59عمى دستور 

في المادة االولى، شعب مصر  5219، و قرر دستور سنة 5293مف دستور سنة 

                                                           

(
1
ٌجٕبْ، ط. اٌضبٌضخ ػشش،  –ع١ذ لطت: ِؼشوخ االعالَ ٚ اٌشأعّب١ٌخ . داس اٌششٚق، ث١شٚد  ( 

 .  12، ص 1223

(
2
، ص 1223ٌجٕبْ، ط. اٌشاثؼخ ػشش،  –اٌششٚق، ث١شٚد  ع١ذ لطت: اٌّغزمجً ٌٙزا اٌذ٠ٓ، داس ( 

15  . 

(
3
عبن دِٚبي، ِبسٞ ٌٛسٚا: عّبي ػجذإٌبطش ِٓ ؽظبس اٌفبٌٛعخ ؽزٝ االعزمبٌخ اٌّغزؾ١ٍخ !، د:  ( 

 .  34، ص 1292س٠ّْٛ ٔشبطٟ، داس ا٢داة، ث١شٚد، ٌجٕبْ، ط. اٌخبِغخ، 
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جزء مف االمة العربية. فوضع بيذه القاعدة اساس القومية العربية، و ىو اوؿ دستور 
 . (5)مصري يقرر اف الشعب المصري جزء مف األمة العربية 
ار الضباط ، وبعد انتص9559وبقيت ىذه الفكرة حتى آخر الدستور المصري سنة 

اشتراكية  -، اصبحت األيديولوجيا المعمنة في مصر بعد األستقبلؿ 5219األحرار عاـ 
و قومية و عروبية. وبعد اغتياؿ مؤسس االخواف المسمميف )حسف البنا(، كاف المنظر 
األساس ليـ في ىذه المرحمة ) سيد قطب (. و اإلخواف المسمموف قد واجيوا تيديدات 

 –العروبة  –ار، والتغريب، واأليديولوجيات الحديثة ) القومية كثيرة ىي: اإلستعم
. إف فكرة القومية العربية ىي الفكرة السائدة (9)اإلشتراكية (. والنظـ العسكرية السمطوية

، والنرى في الديف اإلسبلمي دعوة قومية 9559المنصوبة حتى في دستور سنة 
ر المفكريف اإلسبلمييف، و ألف نبي خاصة، ألف اإلسبلـ رسالة إليية عامة، حسب تعبي

اإلسبلـ خطابو باسـ األمة و شعاره: ) يا اييا الناس( و قد نص القرآف عمى ذلؾ في 
. و استنادا  الى ىذه األفكار التي أوردناىا (3)آيات كثيرة، نذكرىا دوف إشارة الى القوـ

ـ التي وردت ، دستورا  يستند الى فكرة اإلسبل9559مف قبل فميس دستور مصر لسنة 
في القرآف و السنة، و ىو دستور اسس عمى الفكرة الوضعية، فبل وجود لمفرؽ بينو و 

 في فكرة اقامة ىذا الدستور.  9559و  5295بيف دستوري مصر لسنة 
و مف جانب آخر جاء في الدساتير الثبلثة، اإلسبلـ ديف الدولة، وىذه العبارة لف تجعل 

ب تعبير و قوؿ ) سيد قطب(" اف دستور الدولة الحاضر الدستور دستورا  اسبلميا ، حس
ينص عمى اف ديف الدولة الرسمي ىو االسبلـ. و ليس ليذا مف معنى اال اف تستمد 
القوانيف كميا مف الشريعة اإلسبلمية. و الشريعة اإلسبلمية قادرة عمى تمبية الحياة 

تجارب اإلنسانية كميا فيما العصرية، و نموىا و تجددىا. مع اإلنتفاع بتجاربنا نحف و ب
                                                           

(
1
 -1252ربس٠خٕب اٌمِٟٛ فٟ عجغ عٕٛاد  ،١ٌٛ٠1252خ عٕخ  23ػجذاٌشؽّٓ اٌشافؼٟ: صٛسح  ( 

 ، 242، 249، ص ص 1212ِظش، ط. اٌضب١ٔخ،  –، داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح 1252

(
2
دمحم ػفبْ: اٌٛ٘بث١خ ٚ اإلخٛاْ، اٌظشاع ؽٛي ِفَٙٛ اٌذٌٚخ ٚ ششػ١خ اٌغٍطخ، عغٛس ٌٍزشعّخ ٚ  ( 

 . 11 – 16، ص ص 2016ٌجٕبْ،  -إٌشش، ث١شٚد 

(
3
ٌجٕبْ، ط.  –: عزٚس اٌفىش اٌمِٟٛ ٚ اٌؼٍّبٟٔ، اٌّىزت اإلعالِٟ، ث١شٚد  ػذٔبْ دمحم صسصٚس ( 

، 42، آي ػّشاْ: 6، عٛسح اٌظف: 2. ٚ وزٌه أظش، عٛسح اإلعشاء:  14، ص 1222اٌضبٌضخ، 

 .  109، عٛسح األٔج١بء: 21، عٛسح عجأ: 42، عٛسح اٌؾظ: 159، عٛسح األػشاف: 92عٛسح اٌّبئذح: 
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. وحسب ىذا المعنى فاف (5)يتفق مع فكرة اإلسبلـ الكمية و مبادئو العميا عف الحياة" 
فكرة االخواف المسمميف ىي مثل فكرة الشيعة الجعفرية في ايراف، وخاصة  فكرة االماـ 

لؾ الى الخميني عف السمطة و الحياة في اإلسبلـ، ومع وجود فكرة لئلسبلـ يستندوف كذ
الفكرة الوضعية و اإلنسانية في التجارب التاريخية المختمطة مع فكرة اإلسبلـ. و ىذه 
الفكرة ليست الفكرة اإلسبلمية الخالصة التي يطرحيا اإلخوانيوف في مصر و الشيعة 

 الجعفريوف في ايراف. 
كذلؾ مف جانب آخر اف كممة الديمقراطية ممتصقة بالنظاـ السياسي في الدساتير 
المصرية الثبلثة، فالديمقراطية ليست اسبلمية و ال عربية، و لكف وفدت مف الخارج، و 
ىي مف اساسيا فكرة غربية ترجع الى المجتمع اليوناني القديـ. في القرف الخامس قبل 

. اف النظرية (9)( Polisالميبلد، و برزت أثينا بوصفيا )) دولة المدنية (( أو ) 
في القرآف و سنة نبي اإلسبلـ، و طبقت النظرية السياسية  السياسية اإلسبلمية جاءت

االسبلمية خبلؿ أحقاب طويمة، و حقب ممتدة عبر الزماف، استخدمت في تطبيقيا 
المضاميف االسبلمية المستقمة، التي ال شائبة فييا. فيي مضاميف اسبلمية ابتداء و 

ة والفكرية، ىو السبب الذي انتياء، اال اف صعود الغرب فيما انتج في المجاالت المادي
حمل معو لمشرؽ كثيرا  مف المصطمحات الغربية، ذات المضاميف التي تختمف عف 
المضاميف االسبلمية. و مف ىنا تباينت مواقف المسمميف تجاه ىذه المضاميف، فمنيـ 

. و يجيز (3)مف رفضيا و جعميا انظمة كفر ال يجوز المجوء الييا بحاؿ مف االحواؿ 
لمفكريف اإلسبلمييف، استعماؿ كممة الديمقراطية في األنظمة اإلسبلمية، بعض مف ا

يقوؿ " النظاـ الديمقراطي عمى ما ىو عميو في الغرب يبقى في غياب النظاـ اإلسبلمي 
الديمقراطي أفضل األنظمة التي تمخض عنيا تطور الفكر البشري. و يبقى إطارا  

                                                           

(
1
 .  60اإلعالَ ٚ اٌشاعّب١ٌخ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص ع١ذ لطت: ِؼشوخ  ( 
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2
د٠ف١ذ ١ٍ٘ذ: ّٔبرط اٌذ٠ّمشاط١خ، اٌّغٍذ االٚي، د . فبضً عىزش، ِؼٙذ اٌذساعبد االعزشار١غ١خ،  ( 

. ٚ وزٌه، دمحم ِؾّٛد ِؾّٛد ٔظ١شٞ: اٌؾمٛق ٚ اٌؾش٠بد  29، ص 2006ث١شٚد،  –ثغذاد 

س اٌّظشٞ ٚ اٌشش٠ؼخ االعال١ِخ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚ اٌزطج١ك ) اٌغ١بع١خ ل١ٛد٘ب ٚ ضّبٔبرٙب فٟ اٌذعزٛ

، ص 2014عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ،  –دساعخ ِمبسٔخ(، داس اٌّششق اٌؼشثٟ، عبِؼخ اٌمب٘شح، اٌغ١ضح 

290  . 

(
3
 .  261 – 269دمحم ِؾّٛد ِؾّٛد ٔظ١شٞ: اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص  ( 
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ا و اختيار نوع النظاـ الذي تريد اف صالحا  لضماف حرية الشعوب في تقرير مصيرى
 . (5)تعيش في ظمو... أف يعمل في اطار قيـ اإلسبلـ إلنتاج الديمقراطية اإلسبلمية "

و الرأي اآلخر الذي يؤيد الديمقراطية اإلسبلمية و يرفض اإلشتباؾ بيف اإلسبلـ و 
ي اإلسبلـ " و الديمقراطية يقوؿ عف ىذه العبلقة بيف النظاـ السياسي و الديمقراطية ف

ىو اإلشتباؾ الذي أزعـ أنو ناشىء و اساسا  عف التباس اكبر في فيـ رؤية اإلسبلـ 
. وكذلؾ يدمج (9)لمنظاـ السياسي، و ركائز مشروعة إلقامة المجتمع و عمارة الدنيا " 

. فيقوؿ " حتى ىذه األمور الجزئية اذا (3)القرضاوي الديمقراطية داخل الحل اإلسبلمي
ف غير المسمميف، تعد في ىذا الوقت جزءا  مف الحل اإلسبلمي، ألنيا انما اقتبست م

اقتبست باسـ اإلسبلـ، و عف طريقو، و بعد اذنو، و وفقا  لقواعده في استنباط األحكاـ 
الشرعية لما ال نص فيو مف الوقائع و التصرفات. و ال يضرنا اف ىذه الجزئية بالذات 

باندماجيا في النظاـ اإلسبلمي تفقد جنسيتيا  أخذت مف نظاـ غير اسبلمي، فانيا
 . (9)األولى و تأخذ الطابع االسبلمي و صبغتو"

و يقوؿ في مكاف آخر عف باب اإلجتياد لمواجية التطور و معالجة قضايا عصرنا و 
قيادة ركب الحياة مف جديد" أوؿ الشروط و أىميا ىو فتح باب اإلجتياد مف جديد 

الى ما كاف عميو سمف األمة و التحرر مف اإللتزاـ المذىبي لمقادريف عميو و العودة 
فيما يتعمق بالشريعة لممجتمع كمو. و ليس عندنا نص مف كتاب هللا و ال سنة رسولو 
يمزمنا التقيد بمذىب فقيي معيف، بل نصوص األئمة انفسيـ متواطئة عمى النيي عف 

. و بغض النظر (1)ى يوـ القيامة "تقميدىـ فيما اجتيدوا فيو، و اتخاذه دينا  و شرعا  ال
آلراء المفكريف الذي ذكرناىـ، فأنيـ يأخذو اسس فكرتيـ مف الفكرة اإلسبلمية ؿ)حسف 

                                                           

(
1
 –إلعال١ِخ، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد ساشذ اٌغٕٛشٟ: اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ اٌذٌٚخ ا ( 

 .  11- 19، ص ص 1223ٌجٕبْ، 

(
2
 ، 102ِظش، ص  –فّٟٙ ٠ٛ٘ذٞ: اإلعالَ ٚ اٌذ٠ّمشاط١خ، ِإعغخ األ٘شاَ، اٌمب٘شح  ( 

(
3
ػجذاٌشؽ١ُ اٌؼالَ: اٌذ٠ّمشاط١خ فٟ اٌفىش اإلعالِٟ اٌّؼبطش، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ، اٌذاس  ( 

 . 23، ص 2014شة، اٌّغ –اٌج١ضبء 

(
4
ٌجٕبْ،  –٠ٛعف اٌمشضبٚٞ: اٌؾً اإلعالِٟ فش٠ضخ ٚ ضشٚسح، ِإعغخ اٌشعبٌخ، ث١شٚد  ( 

 .  104، ص 1294

(
5
٠ٛعف اٌمشضبٚٞ: شش٠ؼخ اإلعالَ طبٌؾخ ٌٍزطج١ك فٟ وً صِبْ ٚ ِىبْ، داس اٌظؾٛح ٌٍٕشش،  ( 

 .  10، ص 1223ِظش، ط. اٌضب١ٔخ،  –اٌمب٘شح 



 ىى(2422لعامى)ا(/04/العددى)(11)ىلمجلد/اوالسواسوةمجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةى

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

255 

البنا( و بعد ذلؾ ؿ)سيد قطب(، لكف )سيد قطب ( يخالف آراءىـ حوؿ الديمقراطية، و 
رية جاء في آرائو، التي يطرحيا عف طريق السؤاؿ عف االعماؿ الديمقراطية الدستو 

البرلمانية و السمطة تعامل بأسـ الديمقراطية مع شعبو معاممة سيئة ويقوؿ " أىذه 
ديمقراطية دستورية برلمانية؟ و جياز الدولة كمو يعمل لحساب الراسمالية، و ىذه 

 . (5)المبلييف جائعة عارية مريضة مستغمة، و ال حامي ليا و ال نصير ! "
ـ الديمقراطي، وىو حكـ الشوري، إذ جاء في آرائو ويطرح )سيد قطب( بديبل  لنظاـ الحك

و ليس في االسبلـ كما ترى  –"اف حكـ االسبلـ ال يتحقق ألف في الحكـ طائفة دينية 
انما يتحقق ألف القانوف اإلسبلمي ينفذ، و ألف فكرة االسبلـ تحكـ و ألف  –طائفة دينية 

كل ما ىناؾ. فأما نوع  مبادئو و نظمو تحدد نوع الحكومة و شكل المجتمع. و ىذا
الحكـ الذي يحتمو االسبلـ فيو حكـ الشورى و القرآف ينص عمى ىذا نصا : ) و 
شاورىـ في األمر ( و النبي االسبلـ يقوؿ: )) لو كنت مؤمرا احدا  دوف مشورة المؤمنيف 
 ألمرت ابف أـ عبد (( فيقرر مبدأ الشورى في الحكـ و في اإلدارة تقريرا  صريحا . ألنو و
ىو النبي ال يممؾ أف يؤمر احدا  دوف مشورة المؤمنيف. فأما طريقة الشورى فمـ يحددىا 
االسبلـ تحديدا معينا ، ألنيا مسألة نظامية ترجع الى حاجات كل عصر، و وسائمو و 

 . (9)امكانياتو في تحقيق المبدأ، في كل مكاف و في كل زماف "
( مف سورة الشورى ] و أمرىـ 38 و في مكاف آخر يستند )سيد قطب( الى اآلية )

شورى بينيـ.. [ ويرى أف ىذه اآلية و تفسيره ىو التعبير الذي يجعل أمرىـ كمو شورى، 
ليصبغ الحياة كميا بيذه الصبغة. و ىو كما قمنا نص مكي. كاف قبل قياـ الدولة 
 االسبلمية. فيذا الطابع اذف أعـ و اشمل مف الدولة في حياة المسمميف. إنو طابع
الجماعة االسبلمية في كل حاالتيا، و إف كانت الدولة بمعناىا الخاص لـ تقـ فييا 
بعد. و الجماعة تتضمف الدولة و تنيض و اياىا بتحقيق المنيج االسبلمي و ىيمنتو 
عمى الحياة الفردية و الجماعية. و كاف مدلولو اوسع و اعمق مف محيط الدولة و 

                                                           

(
1
 .  96اإلعالَ ٚ اٌشاعّب١ٌخ، اٌّظذس اٌغبثك روشٖ، ص  ع١ذ لطت: ِؼشوخ ( 

(
2
 .  92اٌّظذس ٔفغٗ، ص  ( 
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لشورى ليست اسبلمية، و ىي مأخوذة مف الفكر . لكف فكرة ا(5)شؤوف الحكـ فييا 
االغريقي القديـ. و اوؿ مف يقارنيا بحكـ السمطة االولغارشية ىو )ارسطو ( الذي يقوؿ 
" أما االختصاص العاـ فيو مبدأ ديمقراطي، ألف الديمقراطية تقتضي عمى الخصوص 

ف بحقوؽ الجمعية ىذا الصنف مف المساواة. ولكف ىا ىنا عدة طرائق الستمتاع المواطني
السياسية، فأوال  يمكف أف يتشاوروا طوائف. ففي الغالب كل اإلدارات تجتمع لمتشاور... 
في الديمقراطية التي فييا إرادة الشعب ىي فوؽ كل شيء حتى القوانيف، يحسف لمنفعة 
الشورى،... الشورى اليمكف إال أف تستفيد مف أف المواطنيف بجممتيـ يشتركوف فييا إذ 

نير العامة بأفكار األعضاء الممتازيف، و ىؤالء يفيدوف مف غرائز العامة.... اقف تست
يوضح في ىذه المقوالت  (9)ىا ىنا فيما يتعمق بييئة الشورى، أي السيد الحق الدولة "

ارسطو اف فكرة الشورى و االسس الفكرية ليا ىي اغريقية ليست اسبلمية و غير واردة 
 اريخ البشرية. في اي منيج فكري آخر في ت

اما رأي االماـ حسف البنا عف الديمقراطية، و ما يعبر عنو في الديمقراطية الغربية و 
ىو أف تصبح  -طبقا لمنطق تفكيره  –الميبرالية في حكومة الظل، ألف معنى وجودىا 

السمطة ىدفا  لذاتيا و مف ثـ ال يمكف أف يتحقق اإلستقرار المطموب مف جانب، و مف 
ال يمكف توحيد الجيود و صرفيا لمواجية االحتبلؿ و تحقيق اإلستقبلؿ جانب آخر 

. اف اآلراء و األفكار الواضحة حوؿ الديمقراطية تتضح في قولو " إف (3)الوطني
االسبلـ ال يعترؼ بقيادة ثانية. فيو وحدة و اجتماع، و ال يقر المعارضة الشعبية أو 

اال في حالة واحدة و ىي انحراؼ  -غير الرسمية حسب الشرع  –الزعامة األىمية 
القيادة ) السمطة الحاكمة( عف الصراط المستقيـ، و حينئذ تظير الزعامة الشعبية و مف 
ورائيا األمة لتقوـ ما إعوَج مف سيادة سمطة الحكومة بالنصح ثـ بسحب الثقة و العزؿ.. 

                                                           

(
1
ع١ذ لطت: فٟ ظالي اٌمشآْ، اٌّغٍذ اٌخبِظ، اٌغضء اٌخبِظ ٚ اٌؼششْٚ، داس اٌششٚق، اٌمب٘شح  ( 

 .  3165، ص 2003ِظش، اٌطجؼخ اٌششػ١خ اٌضب١ٔخ ٚ اٌضالصْٛ،  –

، ص 2002ث١شٚد، –ٌطفٟ اٌغ١ذ، ِٕشٛساد اٌغًّ، ثغذاد  (اسعطٛطب١ٌظ:اٌغ١بعخ، د . أؽّذ2) 

  . 366، 365، 364ص 

(
3
 –اثشا١ُ٘ اٌج١ِٟٛ غبُٔ: اٌفىش اٌغ١بعٟ ٌإلِبَ ؽغٓ اٌجٕب، ِذاساد ٌألثؾبس ٚ إٌشش، اٌمب٘شح  ( 

 .  221، ص 2013ِظش، 
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لخط، و ال طاعة لمخموؽ في معصية الخالق، أما احتراؼ المعارضة عمى طوؿ ا
فبدعة اوروبية جاءتنا مع الديمقراطية العصرية المشوىة و الحزبية السياسية، فبل ىي 

 . (5)مف السياسة و ال ىي مف الديف" 
إذف آراء المفكريف اإلسبلمييف يتوزع عمى وجييف مف الرأي، فيناؾ مجموعة مف الكتاب 

تناسية مرونة الشريعة و المفكريف تطرح آراء مخالفة أو معارضة لمديمقراطية وترفضيا م
االسبلمية و قدرتيا عمى اإلستجابة لممستجدة مف األحواؿ التي تؤكدىا كثرة اإلجتيادات 
الفقيية وتنوعيا في التراث اإلسبلمي، اما أصحاب الرأي الثاني فيـ يتبنوف الديمقراطية 
و يحاولوف مطابقتيا مع مفيوـ الشورى اإلسبلمي و إدماجيا فيو ميمميف بذلؾ 

وصيتيا و الطبيعة المميزة ليا مف حيث مفيوـ عاـ غير محدد العناصر و األبعاد خص
. (9)لكنو في النياية مفيوـ محكوـ بسياقو الديني العقائدي العاـ و خاضع لخصائصو

ومع وجود آراء و أفكار المفكريف اإلسبلمييف المتناقضة بعضيا مع بعض، فأف 
العالـ، يرفضوف حكـ الدولة و الشعب مؤسسي حركة اإلخواف المسمميف في مصر و 

بالطريقة الغربية، أو يمصقوف الكممات الغريبة بالحكـ و الدولة اإلسبلمية مثل 
، 9559الديمقراطية. وىذه الفكرة تتناقض مع دستور جميورية مصر العربية في سنة 

حيث ذىب الى اف اسس النظاـ السياسي تستند عمى النظاـ الديمقراطي. مثل دستور 
 . 9559، و كذلؾ سنة 5295ميورية مصر العربية سنة ج

 الخاتمة واالستنتاجات:
 في نياية ىذا البحث توصمنا الى االستنتاجات اآلتية:

حسػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػػواد المقػػػػػػػػػػرر عمييػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي دسػػػػػػػػػػاتير الػػػػػػػػػػدوؿ االسػػػػػػػػػػبلمية والمعنيػػػػػػػػػػة  -:1
بػػػػػػػػػػػالحقوؽ السياسػػػػػػػػػػػية و اصػػػػػػػػػػػوؿ نظػػػػػػػػػػػاـ الحكػػػػػػػػػػػـ، يبػػػػػػػػػػػدو اف ىػػػػػػػػػػػذه المػػػػػػػػػػػواد تكػػػػػػػػػػػرار 

ص المقػػػػػػػػػػػػػررة عمييػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي إعػػػػػػػػػػػػػبلف حقػػػػػػػػػػػػػوؽ االنسػػػػػػػػػػػػػاف و لجػػػػػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػػػػػف النصػػػػػػػػػػػػػو 
المػػػػػػػػػػػواطف الفرنسػػػػػػػػػػػي واالعبلنػػػػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػػػػدة المعنيػػػػػػػػػػػة بحقػػػػػػػػػػػوؽ االنسػػػػػػػػػػػاف 

                                                           

(
1
 .  222 – 221ٔمال ػٓ اٌّظذس ٔفغٗ، ص ص  ( 

(
2
ذٟٔ ٚاٌذ٠ّمشاط١خ، اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌشش ٚ ػٍٟ ػجبط ِشاد: اٌّغزّغ اٌّ ( 

  . 26، ص 2002ٌجٕبْ،  –اٌزٛص٠غ، ث١شٚد 



ىاالسالموةىالدولىدساتورىفيىالحكمىنظامىاصولىوىالسواسوةىالحقوقىفيىالفكروةىاالتجاهاتىأثر

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

255 

وحرياتػػػػػػػػػػػػػػو، اال أف مصػػػػػػػػػػػػػػدرىا الفكػػػػػػػػػػػػػػري لػػػػػػػػػػػػػػيس مرجعػػػػػػػػػػػػػػا  واحػػػػػػػػػػػػػػدا  فحسػػػػػػػػػػػػػػب، بػػػػػػػػػػػػػػل 
يشػػػػػػػػػػترؾ فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػياغتيا أفكػػػػػػػػػػار و مصػػػػػػػػػػادر متعػػػػػػػػػػددة مثػػػػػػػػػػل المصػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػدولي و 

ؼ الػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػؾ المصػػػػػػػػػػػػػدر المصػػػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػػػوطني و المصػػػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػػػديني، و يضػػػػػػػػػػػػػا
االحتيػػػػػػػػػػػػاطي المتثػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػي االعبلنػػػػػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػػػػػة و احكػػػػػػػػػػػػاـ المحػػػػػػػػػػػػاكـ و المجػػػػػػػػػػػػاف 

 الدولية المختصة بحقوؽ االنساف. 
اسػػػػػػػػػاس ىػػػػػػػػػذه األفكػػػػػػػػػار حػػػػػػػػػوؿ الحقػػػػػػػػػوؽ السياسػػػػػػػػػية و اصػػػػػػػػػوؿ نظػػػػػػػػػاـ الحكػػػػػػػػػـ  -:2

فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدوؿ االسػػػػػػػػػػبلمية، يبػػػػػػػػػػدأ مػػػػػػػػػػف الحضػػػػػػػػػػارات القديمػػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػػل المػػػػػػػػػػيبلد، التػػػػػػػػػػي 
يػػػػػػػػػػػػػا الموضػػػػػػػػػػػػػوعية و المحميػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي عصػػػػػػػػػػػػػره، و تعبػػػػػػػػػػػػػر بأفكػػػػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػػػػحاب الرؤ 

سمسػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػف أفكػػػػػػػػػار و أطروحػػػػػػػػػات الفبلسػػػػػػػػػفة القػػػػػػػػػدماء والجػػػػػػػػػدد فػػػػػػػػػي المجتمعػػػػػػػػػات 
البشػػػػػػػػػػػػػرية، منػػػػػػػػػػػػػذ أفبلطػػػػػػػػػػػػػوف وارسػػػػػػػػػػػػػطوطاليس و الفبلسػػػػػػػػػػػػػفة و المفكػػػػػػػػػػػػػريف بعػػػػػػػػػػػػػدىما 
مثػػػػػػػػل لػػػػػػػػوؾ و روسػػػػػػػػو و منتسػػػػػػػػكيو و غيػػػػػػػػرىـ، وكػػػػػػػػاف تػػػػػػػػأثير ىػػػػػػػػذه األفكػػػػػػػػارىـ فػػػػػػػػي 

مت معظػػػػػػػػػػػػـ الدسػػػػػػػػػػػػاتير صػػػػػػػػػػػػياغة الحقػػػػػػػػػػػػوؽ و اصػػػػػػػػػػػػوؿ نظػػػػػػػػػػػػاـ الحكػػػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػم
المقارنػػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػمنيا دسػػػػػػػػػػاتير الػػػػػػػػػػدوؿ االسػػػػػػػػػػبلمية المعاصػػػػػػػػػػرة، وقػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػاركت 
جميػػػػػػػػػػػػع اإلتجاىػػػػػػػػػػػػات الفكريػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف المثاليػػػػػػػػػػػػة و الماديػػػػػػػػػػػػة و الدينيػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػذا 
التػػػػػػػػػػػأثير سػػػػػػػػػػػواء فػػػػػػػػػػػػي ايجػػػػػػػػػػػاد نصػػػػػػػػػػػػوص دسػػػػػػػػػػػتورية معنيػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالحقوؽ السياسػػػػػػػػػػػػية 

عالميػػػػػػػػػػػػة واصػػػػػػػػػػػػوؿ نظػػػػػػػػػػػػاـ الحكػػػػػػػػػػػػـ، أو باقرارىػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي اإلعبلنػػػػػػػػػػػػات اإلقميميػػػػػػػػػػػػة و ال
 المعنية بتمؾ الحقوؽ. 

عنػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػدقيق فػػػػػػػػػػي مضػػػػػػػػػػموف الحقػػػػػػػػػػوؽ السياسػػػػػػػػػػية الػػػػػػػػػػواردة فػػػػػػػػػػي الدسػػػػػػػػػػاتير  -:3
المصػػػػػػػػػرية وااليرانيػػػػػػػػػة، اسػػػػػػػػػتنتجنا بػػػػػػػػػإف تػػػػػػػػػأثير االفكػػػػػػػػػار الغربيػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػارزا فػػػػػػػػػي 
صػػػػػػػػػػياغة مضػػػػػػػػػػموف الحقػػػػػػػػػػوؽ السياسػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػي دسػػػػػػػػػػاتير ىػػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػػدوؿ االسػػػػػػػػػػبلمية، 

أو انتخابػػػػػػػػػػػو، اليسػػػػػػػػػػتند عمػػػػػػػػػػػى فعمػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػبيل المثػػػػػػػػػػػاؿ أف اختيػػػػػػػػػػار رئػػػػػػػػػػػيس الدولػػػػػػػػػػة 
فكػػػػػػػػػػرة اىػػػػػػػػػػل الحػػػػػػػػػػل و العقػػػػػػػػػػد، الػػػػػػػػػػذي ىػػػػػػػػػػي فكػػػػػػػػػػرة اسػػػػػػػػػػبلمية الختيػػػػػػػػػػار و انتخػػػػػػػػػػاب 
الخميفػػػػػػػػػػة او الػػػػػػػػػػرئيس أو قائػػػػػػػػػػد الدولػػػػػػػػػػة، لكػػػػػػػػػػف دسػػػػػػػػػػاتير ىػػػػػػػػػػاتيف الػػػػػػػػػػدولتيف نصػػػػػػػػػػت 
عمػػػػػػػػػى انتخػػػػػػػػػاب رئػػػػػػػػػيس الدولػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػق مشػػػػػػػػػاركة الشػػػػػػػػػعب، بػػػػػػػػػاالقتراع العػػػػػػػػػاـ 

يػػػػػػػػػػػة التجمػػػػػػػػػػػػع، السػػػػػػػػػػػري المباشػػػػػػػػػػػر. وكػػػػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػػػػأف حػػػػػػػػػػػػق تكػػػػػػػػػػػويف الجمعيػػػػػػػػػػػات وحر 
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تعػػػػػػػػػود اساسػػػػػػػػػيا الفكػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػى الميبراليػػػػػػػػػة الغربيػػػػػػػػػة، وليسػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػبلمية، وفػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا 
يتجمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػدى تػػػػػػػػػػػػأثير الفكػػػػػػػػػػػري الغربػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػف دسػػػػػػػػػػػػاتير المصػػػػػػػػػػػػر و 
االيػػػػػػػػػػػراف. أمػػػػػػػػػػػا حريػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػمير و العقيػػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػػواردة فػػػػػػػػػػػي الدسػػػػػػػػػػػاتير المصػػػػػػػػػػػرية 
تسػػػػػػػػػػػػتند فػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػياغتيا و مضػػػػػػػػػػػػمونيا عمػػػػػػػػػػػػى االفكػػػػػػػػػػػػار الميبراليػػػػػػػػػػػػة، لكػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػذه 

ريػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي الدسػػػػػػػػػػػتور االيرانػػػػػػػػػػػي، مكبمػػػػػػػػػػػة بالعقيػػػػػػػػػػػدة الجعفريػػػػػػػػػػػة المؤلخػػػػػػػػػػػوذة بيػػػػػػػػػػػا الح
لػػػػػػػػػػػدى المػػػػػػػػػػػذىب الشػػػػػػػػػػػيعي فػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػبلـ، أمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػياغتيا فيعتمػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػى 

 اسموب دساتير الدوؿ الغربية. 
وبشػػػػػػػػػأف اصػػػػػػػػػوؿ نظػػػػػػػػػاـ الحكػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي دسػػػػػػػػػاتير الػػػػػػػػػدولتيف )مصػػػػػػػػػر وااليػػػػػػػػػراف(،  -:4

ة مصػػػػػػػػػػر فمػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو واضػػػػػػػػػػح إف مضػػػػػػػػػػموف نظػػػػػػػػػػاـ الحكػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػي دسػػػػػػػػػػتور جميوريػػػػػػػػػػ
العربيػػػػػػػػػة، يسػػػػػػػػػتند فػػػػػػػػػي االقػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػكميا عمػػػػػػػػػى فكػػػػػػػػػرة النظػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػديمقراطي الغربػػػػػػػػػي، 
وىػػػػػػػػػػي متناقضػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الكثيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف الحوانػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػع اصػػػػػػػػػػوؿ نظػػػػػػػػػػاـ الحكػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػي 
االسػػػػػػػػػبلـ، التػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػتند عمػػػػػػػػػى فكرتػػػػػػػػػي الخبلفػػػػػػػػػة و الشػػػػػػػػػورى. أمػػػػػػػػػا اصػػػػػػػػػوؿ نظػػػػػػػػػاـ 
الحكػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي دسػػػػػػػػتور جميوريػػػػػػػػة ايػػػػػػػػراف االسػػػػػػػػبلمية، فيػػػػػػػػي فػػػػػػػػي مضػػػػػػػػمونيا تركيبػػػػػػػػة 

مػػػػػػػػػػػػف فكػػػػػػػػػػػػرة واليػػػػػػػػػػػػة الفقيػػػػػػػػػػػػو و فكػػػػػػػػػػػػرة الديمقراطيػػػػػػػػػػػػة الميبراليػػػػػػػػػػػػة، وتحػػػػػػػػػػػػت  مختمطػػػػػػػػػػػػة
 اغطاء تسمية نظاـ الحكـ االسبلمي. 
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 س اٌذ١ٕ٠خ ٚوزت االؽبد٠ش:اٌّظبد -صبٌضب:

 ٌجٕبْ، ثال رأس٠خ.  –ِغٕذ االِبَ اؽّذ ثٓ ؽٕجً: ِإعغخ اٌشعبٌخ، ث١شٚد  -1

 . 2002ث١شٚد ،  –اٌجخبسٞ: طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ، داس اثٓ وض١ش ، دِشك  -2

 . 1200ِظش،  –ثالرسٞ: فزٛػ اٌجٍذاْ، اٌىزت اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح  -3

 . 2003ٌجٕبْ، ط. اٌضبٌضخ،  –ضبِٓ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد اٌج١ٙمٟ: اٌغٕٓ اٌىجشٜ، اٌغضء اٌ -4

 االسدْ، ثال رأس٠خ.  –اٌزشِزٞ: عبِغ اٌزشِزٞ، ث١ذ االفىبس اٌذ١ٌٚخ، ػّبْ  -5

 ِظش، ثال رأس٠خ.  –اثٓ ِبعخ: عٕٓ، داس أؽ١بء اٌىزت اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح  -6

ؾف اٌؼمٛي ػٓ آي اٌشعٛي، اٌّطجؼخ اثٛ دمحم اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ شؼجخ اٌؾشأٟ: ر -9

 . 1263اٌؼشاق،  –اٌؾ١ذس٠خ، إٌغف 

ِظش، ط.  –اثٟ عؼفش دمحم ثٓ عش٠ش اٌطجشٞ: رأس٠خ اٌطجشٞ، داس اٌّؼبسف ثّظش، اٌمب٘شح  -1

 اٌضب١ٔخ، ثال رأس٠خ. 

 ا٠شاْ، ثال رأس٠خ.  -اٌطٛعٟ: رٍخ١ض اٌشبفٟ، اٌغضء األٚي، ِؼشاط، لُ -2

 َ.  1219 -٘ـ  1401ا٠شاْ،  -اٌجالغخ، ِإعغخ إٌشش االعال١ِخ، لُ االِبَ ػٍٟ: ٔٙظ -10

 . 2002عٛس٠خ، ط. اٌضب١ٔخ،  –ػٍٟ دمحم دمحم اٌظالثٟ: اٌغ١شح إٌج٠ٛخ، داس اثٓ وض١ش، دِشك  -11

 –دمحم ثٓ اٌؾغٓ اٌؾش اٌؼبٍِٟ: رفظ١ً ٚعبئً اٌش١ؼخ اٌٝ رؾظ١ً ٚعبئً اٌشش٠ؼخ، اٌٛفبء، لٛ  -12

 . َ(2019٘ـ ) 1431ثؼخ، ا٠شاْ، ط. اٌشا

ا٠شاْ،  –دمحم عٛاد ِغ١ٕخ )ػشع ٚ اعزذالي(: االِبَ عؼفش اٌظبدق، أزشبساد لذط دمحمٞ، لُ  -13

1210 . 

 . 1221ٌجٕبْ،  –ِغٍُ: طؾ١ؼ ِغٍُ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد  -14

  اٌىزت اٌؼشث١خ ٚاٌّؼشثخ: -ساثؼب:

  .2002ث١شٚد، –، ِٕشٛساد اٌغًّ، ثغذاد اسعطٛطب١ٌظ: اٌغ١بعخ، د. أؽّذ ٌطفٟ اٌغ١ذ -5

 –اثشا١ُ٘ اٌج١ِٟٛ غبُٔ: اٌفىش اٌغ١بعٟ ٌإلِبَ ؽغٓ اٌجٕب، ِذاساد ٌألثؾبس ٚ إٌشش، اٌمب٘شح -2

 .2013ِظش، 

اؽّذ اٌىبرت: رطٛس اٌفىش اٌغ١بعٟ اٌش١ؼٟ ِٓ اٌشٛسٜ اٌٝ ٚال٠خ اٌفم١ٗ، ِإعغخ االٔزشبس  -3

 . 2001خ، ٌجٕبْ، ط. اٌغبدع –اٌؼشثٟ، ث١شٚد 

(، ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌى٠ٛذ،  1292 – 1206آِبي اٌغجىٟ: رأس٠خ ا٠شاْ اٌغ١بعٟ ث١ٓ صٛسر١ٓ ) -4

1222 . 

 –أغٍض: أزٟ دٚ٘شٔغ:صٛسح اٌٙش أٚع١ٓ دٚ٘شٔغ فٟ اٌؼٍَٛ، د: فإاد أ٠ٛة، داس دِشك، دِشك  -5

 . 1211عٛس٠ب، ط. اٌخبِغخ، 

ٌجٕبْ،  –اٌذٌٚخ، د. أد٠ت ٠ٛعف، داس اٌفبساثٟ، ث١شٚد أغٍظ: اطً اٌؼبئٍخ ٚ اٌٍّى١خ اٌخبطخ ٚ  -6

2016. 

اٌضمبفٟ ٚ اٌغ١بعٟ،  –االعزّبػٟ  -ثش٘بْ اٌذ٠ٓ دٌٛ: ؽضبسح ِظش ٚ اٌؼشاق: اٌزأس٠خ االلزظبدٞ  -9

 . 1212ٌجٕبْ،  –داس اٌفبساثٟ، ث١شٚد 

اٌّغزؾ١ٍخ !، د: عبن دِٚبي، ِبسٞ ٌٛسٚا: عّبي ػجذإٌبطش ِٓ ؽظبس اٌفبٌٛعخ ؽزٝ االعزمبٌخ  -1

 .1292س٠ّْٛ ٔشبطٟ، داس ا٢داة، ث١شٚد، ٌجٕبْ، ط. اٌخبِغخ، 

عّبي عٕذ اٌغ٠ٛذٞ، اؽّذ سشبد اٌظفزٟ )اػذاد ٚ رؾش٠ش(: ؽشوبد االعالَ اٌغ١بعٟ ٚ اٌغٍطخ  -2

فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ) اٌظؼٛد ٚ االفٛي (، ِشوض االِبساد ٌٍذساعبد ٚ اٌجؾٛس اٌغزشار١غ١خ، اثٛ ظجٟ 

 .  2014بساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، االِ –

عالي اٌذ٠ٓ اٌّذٟٔ: رأس٠خ ا٠شاْ اٌغ١بعٟ اٌّؼبطش، د: عبٌُ ِشىٛس، ِٕظّخ االػالَ  -10

 .1223ا٠شاْ،  –االعالِٟ، طٙشاْ 

االِبَ اٌخ١ّٕٟ: اٌؾىِٛخ االعال١ِخ، د: ِإعغخ رٕظ١ُ ٚ ٔشش رشاس االِبَ اٌخ١ّٕٟ، داس اٌٛالء،  -11

 . 2011ٌجٕبْ،  –ث١شٚد 
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 َ(.  2000٘ـ )  1421االِبَ خ١ّٕٟ: وزبة اٌج١غ، ِإعغخ اٌؼشٚط، ا٠شاْ،  -12

 –االِبَ اٌخ١ّٕٟ: رؾش٠ش اٌٛع١ٍخ، اٌغضء اٌضبٟٔ، عفبسحاٌغّٙٛس٠خ االعال١ِخ اال٠شا١ٔخ، دِشك  -13

 . 1221عٛس٠ب، 

 االِبَ اٌخ١ّٕٟ: وشف االعشاس، داس ِىزجخ اٌؼ١ٍّخ االعال١ِخ، ثال ربس٠خ.  -14

 –خ١ش اٌٗ ثش٠ٚٓ: اٌٛع١ظ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ اال٠شأٟ، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ث١شٚد  -15

 . 2002ٌجٕبْ، 

ث١شٚد،  –د٠ف١ذ ١ٍ٘ذ: ّٔبرط اٌذ٠ّمشاط١خ،، د. فبضً عىزش، ِؼٙذ اٌذساعبد االعزشاع١خ، ثغذاد  -16

2006 . 

 –دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد ساشذ اٌغٕٛشٟ: اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ، ِشوض  -19

 .1223ٌجٕبْ، 

ساشذ اٌغٕٛشٟ: ؽمٛق اٌّٛاطٕخ ) ؽمٛق غ١ش اٌّغٍُ فٟ اٌّغزّغ اإلعالِٟ (، اٌّؼٙذ اٌؼبٌّٟ  -11

 . 1223اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ، ط. اٌضب١ٔخ،  –ٌٍفىش االعالِٟ، ف١شع١ٕ١ب 

 –ؼخ اٌّششٚطخ ٚ اٌّغزجذح، داس ِذاسن، دثٟ سش١ذ اٌخ١ْٛ: إٌضاع ػٍٝ اٌذعزٛس ث١ٓ ػٍّبء اٌش١ -12

 .2011االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، ط. اٌضب١ٔخ، 

سش١ذ اٌخ١ْٛ: اٌفمٗ اٌش١ؼٟ ٚ اٌذعزٛس ) إٌبئ١ٕٟ ّٔٛرعبً (، ِؼٙذ اٌذساعبد االعزشار١غ١خ، ثغذاد  -20

 . 2006ث١شٚد،  –

 . 2014ِظش،  –خ، اٌمب٘شح عالِخ ِٛعٝ: وزبة اٌضٛساد، ِإعغخ ٕ٘ذاٚٞ ٌٍزؼ١ٍُ ٚ اٌضمبف -21

ِظش، اٌطجؼخ اٌششػ١خ اٌضب١ٔخ ٚ اٌضالصْٛ،  –ع١ذ لطت: فٟ ظالي اٌمشآْ، داس اٌششٚق، اٌمب٘شح  -22

2003 . 

 .1223ٌجٕبْ، ط. اٌشاثؼخ ػشش،  –ع١ذ لطت: اٌّغزمجً ٌٙزا اٌذ٠ٓ، داس اٌششٚق، ث١شٚد  -23

ِظش، ط. اٌضبٌضخ ػششح،  –ق، اٌمب٘شح ع١ذ لطت: ِؼشوخ اإلعالَ ٚ اٌشاعّب١ٌخ، داس اٌششٚ -24

1223 . 

 . 1292ٌجٕبْ، ط. اٌغبدعخ، –ع١ذ لطت: ِؼبٌُ فٟ اٌطش٠ك، داس اٌششٚق، ث١شٚد  -25

 . 1292ٌجٕبْ،  –ع١ذ وبظُ اٌؾبئشٞ: اعبط اٌؾىِٛخ االعال١ِخ، ا١ًٌٕ، ث١شٚد  -26

ٌجٕبْ،  –ٌج١ضبء، ث١شٚد طشاد ؽّبدح: اٌظؾٛح االعال١ِخ ٚ اٌضٛساد اٌؼشث١خ، داس اٌّؾغخ ا -29

2013 . 

اٌشزشن االٔغبٟٔ ٌٍضمبفبد ٚ اٌؾضبساد  –ػجذ اٌؾغ١ٓ شؼجبْ: االعالَ ٚ ؽمٛق االٔغبْ  -21

 . 2001وٛسدعزبْ )اٌؼشاق(، ط. اٌضب١ٔخ،  –اٌّخزٍفخ، ِإعغخ ِٛوش٠بٟٔ، أسث١ً 

 -1252ٛاد ، ربس٠خٕب اٌمِٟٛ فٟ عجغ ع١ٌٛ٠1252ٕخ عٕخ  23ػجذاٌشؽّٓ اٌشافؼٟ: صٛسح  -22

 .1212ِظش، ط. اٌضب١ٔخ،  –، داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح 1252

 . 2010ِظش،  –ػجذ اٌشؽّٓ ػضاَ: اٌشعبٌخ اٌخبٌذح، ِىزجخ اٌششٚق اٌذ١ٌٚخ، اٌمب٘شح   -30

ػجذاٌشؽ١ُ اٌؼالَ: اٌذ٠ّمشاط١خ فٟ اٌفىش اإلعالِٟ اٌّؼبطش، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ، اٌذاس  -31

 .2014اٌّغشة،  –اٌج١ضبء 

ػجذ اٌؼبي اٌذ٠شثٝ: االٌزضاِبد إٌبشئخ ػٓ اٌّٛاص١ك اٌؼب١ٌّخ ؽمٛق االٔغبْ )دساعخ ِمبسٔخ(،  -32

 .2011ِظش،  –اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌالطذاساد اٌمب١ٔٛٔخ، اٌمب٘شح 

ٌجٕبْ، ط.  –ػذٔبْ دمحم صسصٚس: عزٚس اٌفىش اٌمِٟٛ ٚ اٌؼٍّبٟٔ، اٌّىزت اإلعالِٟ، ث١شٚد  -33

 .1222اٌضبٌضخ، 

ػٍٟ ػجبط ِشاد: اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚاٌذ٠ّمشاط١خ، اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌشش ٚ  -34

 . 2002ٌجٕبْ،  –اٌزٛص٠غ، ث١شٚد 

 . 2013ٌجٕبْ،  –ػٍٟ دمحم دمحم اٌظالثٟ: اٌؾش٠بد ِٓ اٌمشاْ اٌىش٠ُ، داس اثٓ وض١ش، ث١شٚد  -35

١خ، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ػٍٟ ٠ٛعف اٌشىشٞ: إٌظبَ اٌذعزٛسٞ فٟ اٌشش٠ؼخ االعالِ -36

 . 2012ٌجٕبْ،  –ث١شٚد 
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غضٕفش سوٓ آثبدٞ: االعالَ ٚ إٌظبَ اٌغ١بعٟ فٟ اٌغّٙٛس٠خ االعال١ِخ اال٠شا١ٔخ، ِشوض  -39

 .2013ٌجٕبْ، ط. اٌضب١ٔخ،  –اٌؾضبسح ٌز١ّٕخ اٌفىش االعالِٟ، ث١شٚد 

 .1223ِظش،  –مب٘شح فّٟٙ ٠ٛ٘ذٞ: اإلعالَ ٚ اٌذ٠ّمشاط١خ، ِإعغخ األ٘شاَ، اٌ -31

ف١ىزٛس ف١شش: عٛ٘ش اٌؾشوخ إٌمبث١خ، د: ٌغٕخ اٌزشعّخ فٟ اٌّىزت اٌزغبسٞ، اٌّىزت اٌزغبسٞ،  -32

 ثال ِىبْ، ثال رأس٠خ.

دساعخ ؽبالد، اٌشجىخ اٌؼشث١خ  -ِغّٛح ِٓ وزبة: اٌشث١غ اٌؼشثٟ صٛساد اٌخالص ِٓ االعزجذاد  -40

 . 2013ٌجٕبْ،  –ِإعغخ دسغبَ(، ث١شٚد ٌذساعبد اٌذ٠ّمشاط١خ، داس ششق اٌىزبة )

 ا٠شاْ، ثال رأس٠خ.  –دمحم عٛاد ِغ١ٕخ: فمٗ اإلِبَ عؼفش اٌظبدق، أزشبساد لذط دمحمٞ، لُ  -41

دمحم ػفبْ: اٌٛ٘بث١خ ٚ اإلخٛاْ، اٌظشاع ؽٛي ِفَٙٛ اٌذٌٚخ ٚ ششػ١خ اٌغٍطخ، عغٛس ٌٍزشعّخ ٚ  -42

 . 2016ٌجٕبْ،  –إٌشش، ث١شٚد 

ٞ شّظ اٌذ٠ٓ: ٔظبَ اٌؾىُ ٚ االداسح فٟ االعالَ، اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌشش دمحم ِٙذ -43

 . 1221ٌجٕبْ، ط. اٌضب١ٔخ،  –ٚ اٌزٛص٠غ، ث١شٚد 

دمحم ِؾّٛد ِؾّٛد ٔظ١شٞ: اٌؾمٛق ٚ اٌؾش٠بد اٌغ١بع١خ ل١ٛد٘ب ٚ ضّبٔبرٙب فٟ اٌذعزٛس  -44

) دساعخ ِمبسٔخ(، داس اٌّششق اٌؼشثٟ، عبِؼخ  اٌّظشٞ ٚ اٌشش٠ؼخ االعال١ِخ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚ اٌزطج١ك

 . 2014عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ،  –اٌمب٘شح، اٌغ١ضح 

ِظش،  –ِؾّٛد شش٠ف ثغ١ٟٛٔ: اٌٛصبئك اٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثؾمٛق االٔغبْ، داس اٌششٚق، اٌمب٘شح  -45

2003. 

ٕٙبس ٌٍٕشش، ِٛس٠ظ د٠فشع١ٗ: األؽضاة اٌغ١بع١خ، د: ػٍٟ ِمٍذ ٚ ػجذ اٌؾغٓ عؼذ، داس اٌ -46

 . 1210ٌجٕبْ، ط. اٌضبٌضخ، –ث١شٚد 
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