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ABSTRACT 

 The topic of Islamic parties and their role in contemporary political life occupies 

a special and important place and ranks highly among the topics frequently 

discussed and debated in the contemporary political arena since the herald of the 

end of the Western occupation of the Arab world in the middle of the twentieth 

century. And recently, the events that took place early in the second decade of 

this century, termed as ‘The Arab Spring’, significantly added more importance 

to the role of these parties and gave more prominence to the Islamic movements 

which are known as “the stream of political Islam". In order to describe and 

analyze a political system in any country, the various forces that are involved in 

the exercise of power and influence, whether directly or indirectly, need to be 

clearly identified. The authorities and institutions related to decision-making 

processes within any political system, are not only the ones comprising the 

executive, legislative, judicial and administrative structures, but those also 

encompass the political groups and blocs of parties and organizations. This study 

sought to explain the concept of ‘party’ linguistically, conventionally and from 

the Islamic legislature’s point of view, and it established the meaning of the 

“Islamic Party” concept. It explored the emergence of the ‘party’ concept in the 

Islamic political system; it attempted to clarify the foundations of the Islamic 

Party, its targeted goals, and the approach it follows; and it demonstrated the 

Islamic legislation points of view related to the political pluralism.  

.  
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 الملخص

يشغل موضوع األحزاب اإلسالمية ودورُها يف احلياة السياسية املعاصرة مكانًة مهمة وحيزًا واسًعا يف الواقع السياسي 
ري أن األحداث لعشرين، غاملعاصر منذ ظهور إرهاصات هناية مرحلة االحتالل الغريب للعامل العريب منتصف القرن ا

اليت مرت على املنطقة مطلَع العقد الثاين من هذا القرن، واليت اصطلح على تسميتها بالربيع العريب، ضاعفت أمهية 
األحزاب وعززت دورها، كما وصّعدت جنم احلركات اإلسالمية اليت تعرف بتيار "اإلسالم السياسي". ولتحليل أي 

سواء  األمر حتديَد القوى املختلفة اليت تشارك يف ممارسة السلطة والتأثري عليها، نظام سياسي يف أي بلد؛ يتطلب
بطرق مباشرة أو غري مباشرة. حيث إن القوى واملؤسسات املتعلقة بعمليات صنع القرارات داخل أي نظام سياسي، 

منا أيضا، تشمل تلك وإ ال تشمل تلك اليت تتضمنها اهلياكل اإلدارية التنفيذية والتشريعية والقضائية فحسب،
اجلماعات والتكتالت السياسية املتمثلة يف األحزاب والتنظيمات. سعت الدراسة إىل تبيني مفهوم "احلزب 
اإلسالمي"، كما وحبثت يف نشأة مفهوم "احلزب" يف النظام السياسي اإلسالمي، إضافة إىل حماولة إيضاح األسس 

 املرجوة منه، واملنهج الذي يسري عليه.اليت يقوم عليها احلزب اإلسالمي والغاية 
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 .430-429ص  ،6ج  املرجع السابق، ،لسان العرببن املنظور ، ا1 
 .169، ص 4ه(، ج 1306، 1، ط حتتوي دار النشرنسخة مصورة ال : مصر)، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  حممد بن حممد 2
 .793، ص2( ج 1999، 1ط  ،حياء الرتاث العريبدار إ)بريوت:  ،الصحاحأيب نصر إمساعيل اجلوهري،  3 
 .462، ص(، ب س، ب طاملكتبة اإلسالمية)اسطنبول:  ،معجم الوسيطوآخرون،  ، الزيات أمحد حسن 4 

 

 : مفهوم الحزب السياسي اإلسالمي المبحث األول

كل من كلمة )السياسة(    هجياد تعريف ملصطلح )احلزب السياسي اإلسالمي( فال بد أوالً معرفة ما تعنيإحىت نستطيع 
 والسياسة اإلسالمية )السياسة الشرعية(.

 لغةأواًل:  كلمة السياسة 

لفظ السياسة يف لغة العرب حممل بكثري من الدالالت واإلرشادات واملضامني، فهي إصالح واستصالح، بوسائل 
متعددة من اإلرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب واألمر والنهي، تنطلق من خالل قدرة تعتمد على الوالية أو 

ء يف لسان العرب أن السياسة: "مصدر ساس، فقد جا الرئاسة. وما جاء يف معاجم اللغة يدل على ما تقدم،
ويف لسان العرب فإن السوس هي الرياسة، ويقال: ساسوهم سوساً، وإذا  ،يسوس، فهو سائس، فهي كلمة عربية

 رأسوه قيل: سوسوه وأساسوه، وساس األمر سياسة قام به.
 احلكم والدولة، والسياسة فعل السائسوالسياسة: هي القيام على األمر مبا يصلحه واألمر هنا هو أمر الناس أو 

 .1يقال هو يسوس الدواب إذ قام عليها وراضها، والوايل يسوس رعيته"
وقال صاحب تاج العروس: "ومن اجملاز: ُسْسُت الرعية سياسًة أي أمرهتم وهنيتهم وساَس األمر سياسًة قام به 

 .2والسياسة القيام على الشيء مبا يصلحه"
ادة سوس: "ُسْسُت الرعية سياسًة وسوس الرجل أمور الناس، على ما مل مصاحبه حتت  ويف معجم الصحاح قال

 .3يسم فاعله، أي ملك أمرهم"
أما املعجم الوسيط فقد ذكر معىن السياسة حتت فعل "ساَس يسوُس، وساَس الناس سياسًة توىل رياستهم وقيادهتم، 

 .4بإصالحها"وساَس الدواب راضها وأدهبا، وساَس األمور دبرها وقام 
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 .267، ص(1990،  1ط  ،ة رياض الريس للكتبمكتب)لندن:  ،قاموس المصطلحات السياسية،  الذبيان سامي 5 
 .102، ص(1994 د ط، دار الوطن،)الكويت:  موسوعة العلوم السياسية،جامعة الكويت،  6 
 102نفسه، املرجع  7 
 .267، صع السابق، املرجقاموس المصطلحات السياسيةالذبيان،  8 

 
والظاهر أن ما ذكرته كل هذه املعاجم يتفق على معىن واحد وهو أن السياسة يقصد منها إصالح األمور والقيام 
عليها، وهذا املعىن يعطي بعداً إجيابياً للكلمة؛ ألهنا حتمل فكرة اإلصالح والصالح للراعي والرعية وقيادة األمة ملا 

 فيه عزها وعظمتها. 
 كلمة السياسة اصطالحاً ثانياً:  

السياسة يف االصطالح عند أهل االختصاص هلا تعريفات عديدة خمتلفة، فقيل: "هي تدبري أمور الدولة وقيل هي 
 .5علم أو فن حكم الدول"

وعرفها معجم روبري بأهنا "فن إدارة اجملتمعات اإلنسانية"، وعرفها معجم كامل بأن "السياسة تتعلق باحلكم واإلدارة 
جملتمع املدين"، وتبعًا ملعجم العلوم االجتماعية تشري السياسة إىل "أفعال البشر اليت تتصل بنشوب الصراع أو يف ا

 .6حسمه حول الصاحل العام والذي يتضمن دائماً استخدام القوة أو النضال يف سبيلها"
حلكم، فيما يعتربها مليات اوالسياسة هلا تعريفات عدة، فهي عند البعض تشري إىل "السلوك املتعلق مبؤسسات وع

آخرون العملية اليت تتعامل مبقتضاها اجلماعة البشرية مع مشكالهتا وصواًل إىل أهدافها، ويذهب فريق ثالث إىل 
القول بأن السياسة هي تفاعالت إنسانية حمملة باستخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، وأما الفريق الرابع 

 .  7ة كل ما يتصل بتوزيع املوارد"فيذهب إىل اعتبار السياس
وذكر األستاذ سامي الذبيان أن السياسة "علم وفن، فهي علم ملا هلا من مبادئ وقوانني خاصة تشكل يف جمموعها 
"علم السياسة" والقول أن السياسة فن يراد التأكد بأهنا يف ممارستها امللموسة ال ميكن أن تنحصر يف جمرد تطبيق 

واعد وال يف املمارسة التجريبية للقوى، بل إهنا تستلزم براعة معينة تكتسب بالتجربة، ومبعرفة ق القوانني النظرية،
 .8ملموسة معينة"

 ثالثاً: مصطلح السياسة اإلسالمية )السياسة الشرعية(
ح، مل يرد لفظ السياسة وال شيء من مادته يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، وإن جاء احلديث فيه عن الصالح واإلصال

 واألمر والنهي، واحلكم، وغري ذلك من املعاين اليت اشتمل عليها لفظ السياسة.
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 أمر من وىف: يفي 9 
 .169ص ،(3455، باب ما ذكر عن بين اسرائيل، حديث رقم )4ج ، مرجع سابق صحيح البخاريصحيح: اخرجه، البخاري،  10 

 .497ص (،3455، حديث رقم )6مرجع سابق، ج  ،فتح الباري ،بن حجر العسقالينا 11
(، 1953 ،)بريوت: دار الكتب العلمية، د ط ،لطرق الحكمية في السياسية الشرعيةا، ه(751مشس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية )ت:  12

 .13ص
(، 2005، 2ة، ط ، )القاهرة: مكتبة وهبنصوص الشريعة ومقاصدها السياسة الشرعية في ضوءذكر هذا التعريف الدكتور يوسف القرضاوي، يف كتابه،  13

 ص
 13ص مرجع سابق،، الطرق الحكميةابن قيم اجلوزية،  14

 
هلك  كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما"عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال: وأما يف السنة فقد جاء 

ببيعة األول فاألول،  9فوا"قالوا: فما تأمرنا؟ قال:  "نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون
 . 10"أعطوهم حقهم، فإن اهلل سائلهم عما اسرتعاهم

قوله: ) تسوسهم األنبياء ( "أي أهنم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث اهلل هلم نبيا هلم يقيم أمرهم وشرح ابن حجر 
ة بأمورها حيملها على الطريق احلسن، وفيه إشارة إىل أنه البد للرعية من قائم 11ويزيل ما غريوا من أحكام التوراة"

 وينصف املظلوم من الظامل.
اسة الشرعية فقال تعريفاً البن عقيل احلنبلي حول السي ابن القيم يف كتابه الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ذكر

لرسول ا فعل يكون معه الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد وإن مل يضعهالسياسة ما كان من "ابن عقيل: 
 .12وال نزل به الوحي"

أن السياسة الشرعية فعل شئ من احلاكم ملصلحة يراها، وإن مل يرد بذلك الفعل دليل ": نفيابن جنيم احل وقال
 .13"جزئي

ومن أجل استيضاح هذه املعاين للسياسة الشرعية من املناسب ذكر ما أورده اإلمام ابن القيم فيقول: "وقال ابن 
ى يف جواز العمل يف السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو احلزم. وال خيلو من القول به إمام. عقيل يف الفنون: جر 

فقال الشافعي: ال سياسة إال ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعاًل يكون معه الناس أقرب إىل 
أي   ت بقولك: )إال ما وافق الشرع(الصالح، وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه الرسول، وال نزل به وحي، فإن أرد

، 14"مل خيالف ما نطق به الشرع: فصحيح، وإن أردت: ال سياسة إال ما نطق به الشرع: فغلط، وتغليط للصحابة
 فإن اهلل سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامتمث يعقب ابن القيم فيقول: "

 ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فَ َثمَّ شرع اهلل، فال يقال: إن به األرض والسموات، فإن 
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 .14املرجع نفسه، ص 15
 .10، ص(2004، د ط ،دار املنهاج)القاهرة: ب ط،  ،فقه السياسة الشرعيةالد بن علي العنربي، خ 16

 
السياسة العادلة خمالفة ملا نطق به الشرع؛ بل هي موافقة ملا جاء به؛ بل هي جزء من أجزائه، وحنن نسميها سياسة 

 .15تبعاً ملصطلحكم، وإمنا هي عدل اهلل ورسوله"
 .16رعاية شؤون األمة يف الداخل واخلارج مبا ال خيالف الشريعة اإلسالمية والسياسة من املنظور الشرعي هي 

مبعناها  تخدمتسهي القائمة على قواعد الشرع وأحكامه وتوجهاته، وقد ا ويتبني مما تقدم أن السياسة يف الشريعة
د والتهذيب، وما اإلرشاقيام على شأن الرعية من ِقَبل والهتم مبا يصلحهم من األمر والنهي و ال اللغوي. وهي تعين:

حيتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إىل حتقيق مصاحل الرعية جبلب املنافع أو األمور املالئمة، 
  .ودفع املضار والشرور أو األمور املنافية

وعلى ذلك فإنَّ  ،وهذا التعريف يربز اجلانب العملي للسياسة، فالسياسة هنا إجراءات وأعمال وتصرفات لإلصالح
سياسة الرعية تتطلب القدرة على القيادة احلكيمة اليت تتمكن من حتقيق الصالح عن طريق إتقان التدبري وحسن 
التأيت ملا يراد فعله أو تركه، وهذا بدوره حيتاج إىل معرفة تامة مبا تتطلبه القيادة والرئاسة من خربة وحنكة، وقدرة على 

 ات املتاحة على الوجه األمثل الذي يتحقق املراد املطلوب.استعمال واستغالل اإلمكان
والسياسة فيما تقدم جماهلا رحب فسيح، فهي ليست مقصورة على شيء أو حمجوزة عن شيء؛ إذ هي القيام على 

مبا يصلحه، فيعمل هبا كل صاحب والية يف تدبري أمر  -مبا حيمله لفظ الشيء من العموم والشمول -الشيء 
  واليته.

 عطاؤها تعريفا شامال، فاألحزاب خمتلفةإأخريًا مما تقدم يصعب النظر لألحزاب من وجهة نظر واحدة، ومن مث 
ومتعددة من حيث الغاية والرتكيب والبيئة، ومفهوم )احلزب السياسي اإلسالمي( جيب ضبطه وتوضيح مالحمه، فهو 

السياسية  ، كما أنه خمتلف عن غريه من األحزابمصطلح مل يكن معروفاً سابقا بصيغته ومدلوله السياسي املعاصر
من حيث الغاية والوسائل واألهداف؛ إذ أن احلزب السياسي اإلسالمي أكثر انضباطاً ووضوحاً يف آلياته التنفيذية 

 وأهدافه اليت يدعو هلا، ومقاصده اليت يسعى لتحقيقها وفق ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية غاية ووسيلة.

مية، والسنة أوردته اآليات الكر ا ما مت ذكره من تعريفات لكلمة ال "حزب" و"احلزب السياسي"، وعرب م واستناداً إىل
 ة اليت لتدل على اجلماعة اإلسالميستعمال كلمة حزب من االشريفة من دالالت فيتنب أنه ال يوجد حمذور شرعي 
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، حتقيق حممد عبد العزيز الوكيل، ) الرياض: مكتبة الرياض احلديثة، الملل والنحل(، ه548-ه479أيب الفتح حممد عبد الكرمي بن أيب بكر الشهرستاين ) 17

 .22د ط، د س(، ص
  .133ص  ،(1979، 2ط ة العربية للدراسات والنشر، املؤسس) بريوت: ، اإلسالم وفلسفة الحكم، عمارة حممد 18

 

حلزب ستخلص تعريفا ملفهوم )ااحث قد اواستقراًء مما تقدم فإن الب، مشروعسياسي قوم بأداء عمل إسالمي ت
ق وأصول ومبادئ تتف افهو مجموعة من الناس لهم صفة التنظيم، يملكون رؤى وأهدافالسياسي اإلسالمي(: "

مة في ون الدولة والحكم، بما يخدم مصلحة األؤ اإلسالم، ويسعون لتولي السلطة أو التأثير عليها لتدبير ش
 .وسائلهم عن نظام اإلسالم، ولهم حق االجتهاد تحت األصول العلمية المقررة"دينها ودنياها، دون أن تحيد 

 : نشأة األحزاب السياسية في اإلسالمالمبحث الثاني

إن اخلالف على السلطة هو السبب املباشر لنشوء األحزاب السياسية،  فأعظم خالف حصل لألمة كما يقول 
ف بني األمة خالف اإلمامة، إذ ما سل سيف يف اإلسالم الشهرستاين هو خالف اإلمامة، فيقول: "وأعظم خال

، هذا اخلالف السياسي قد أدى إىل ظهور الفرق 17على قاعدة دينية مثل ما سل على اإلمامة يف كل زمان"
واألحزاب، ف "قضية اإلمارة واخلالفة واإلمامة، وقضايا الصراع على السلطة العليا يف الدولة، كانت دائما مصدر 

. وما زالت هذه اخلالفات تؤثر يف العامل اإلسالمي املعاصر، 18فرق ونشأة املذاهب وظهور األحزاب"تكوين ال
 وترسم توجهاته.

لك جند ما كتب حول ذ ءلقد اختلف الباحثون حول زمن ظهور األحزاب يف التاريخ اإلسالمي، ومن خالل استقرا
 هنا دارت حول ثالثة آراء هي:أ

 هرت في حياة النبي صلى اهلل عليه وسلمالرأي األول: أن األحزاب ظ

يذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن النواة األوىل لتشكل ما يعرف باألحزاب والتنظيمات يف اإلسالم كانت يف زمن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين، إال أن هذه األحزاب والتنظيمات مل حتمل ذات الداللة اليت تعنيه يف 

  ون للمبالغة واملغاالة يف الدعوة إىل أن جمتمع املدينة عرفال مييل -أصحاب هذا الرأي –وقتنا املعاصر، كما أهنم 
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(، 89منشورات عامل املعرفة ) (،1985، )الكويت: اصدار اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ب ط، اإلسالم وحقوق اإلنسانعمارة ،  حممد 19

 .94ص
 .91، صنفسهاملرجع  20

 

التنظيمات واألحزاب، وذهبوا على أهنا شكل من أشكال املصلحة ووجهة النظر، فقد ذكر الدكتور حممد عمارة 
 هلل ا هذا الرأي فقال: "ورغم أننا ال منيل إىل رأي الذين يبالغون فيدعون أن جمتمع املدينة على عهد الرسول صلى

عليه وسلم واخللفاء الراشدين، قد عرف "التنظيمات واألحزاب" على النحو الذي تعنيه هذه املصطلحات يف 
 دعاء املبالغ واملغايل يف تقدير "تعددية" ذلك اجملتمع البسيط، إال أننا نلمحعصرنا الراهن، رغم أننا نرفض هذا اال

لك التاريخ، وهي وإن مل تكن "أحزابا وتنظيمات" إال أهنا  "مالمح جنينية" لتجمعات قامت يف ذلك اجملتمع بذ
كانت شكاًل من أشكال التمايز القائم على "املصلحة ووجهة النظر" وهي بذلك شهادة على قبول التجربة 

 . 19اإلسالمية "للتعددية" يف إطار وحدة هنج اإلسالم وشريعته"

ملعارضة( وهي وظيفة من وظائف احلزب، على أفعال ويرى الباحث أن أصحاب هذا الرأي استدلوا بقياس )فعل ا
بعض صحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم، فيضيف الدكتور عمارة أنه "يف صدر اإلسالم، كانت شورى املسلمني 
للرسول صلى اهلل عليه وسلم، يف شئون الدنيا لونا من ألوان املعارضة، فكانوا يدلون بآرائهم، فيتفقون وخيتلفون، 

، ويعقب الباحث على 20ويعارضون، دومنا حرج أو تردد من معارضتهم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"ويتابعون 
أن هذه املعارضة مل تكن مجاعية ومل تأخذ نظام اجلماعات واألحزاب، بل كانت معارضة فردية يف أمور مل يكن 

 اصر قد ظهرت يف زمن النبوة.ن االحزاب مبفهومها املعإفيها، وعليه فال ميكننا القول  اً الرأي مستقر 

 الرأي الثاني: أن األحزاب ظهرت في اجتماع السقيفة بعد وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم

بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم اجتمع األنصار وحلق هبم بعض املهاجرين يف سقيفة بين ساعدة لبحث موضوع 
ا جرى د روى اإلمام البخاري يف صحيحه حديثا يصف فيه ماختيار خليفة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وق

خربين أ من مناقشات ومداوالت حصلت حتت تلك السقيفة بني األنصار واملهاجرين، فعن هشام بن عروة، قال:
عروة بن الزبري، عن عائشة رضي اهلل عنها، زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم، "... وقال: واجتمعت األنصار إىل 

 سعد بن عبادة يف سقيفة بين ساعدة، فقالوا: منا أمري ومنكم أمري، فذهب إليهم أبو بكر، وعمر بن اخلطاب، 
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 . 6(، ص3668( و)3667، حديث رقم )5، مرجع سابق،ج صحيح البخاريصحيح: أخرجه، البخاري،  21
. وأنظر 124(، الكتاب األول احلياة الدستورية، ص1990، 6، )بريوت: دار النفائس، ط نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالميالقامسي،  ظافر 22

 إىل الروايات األربع حول حادثة السقيفة اليت نقلها الدكتور القامسي عن الطربي.
، ( رسالة دكتوراة1983، )القاهرة: دار الفكر العريب، السياسي في اإلسالم دراسة مقارنةالحريات العامة في الفكر والنظام ، العيلي عبد احلكيم حسن 23

 .664-663ص

 
بكر، وكان عمر يقول: واهلل ما أردت بذلك إال أين قد وأبو عبيدة بن اجلراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو 

هيأت كالما قد أعجبين، خشيت أن ال يبلغه أبو بكر، مث تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال يف كالمه: حنن 
ا ناألمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب بن املنذر: ال واهلل ال نفعل، منا أمري، ومنكم أمري، فقال أبو بكر: ال، ولك

األمراء، وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا، وأعرهبم أحسابا، فبايعوا عمر، أو أبا عبيدة بن اجلراح، فقال عمر: 
بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا، وخرينا، وأحبنا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه 

 .21ل عمر قتله اهلل "الناس، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة، فقا
والشاهد يف اجتماع السقيفة ما وصفه األستاذ ظافر القامسي بأن األنصار هم حزب سياسي حينما علق على 
خطبة سعد بن عبادة رضي اهلل عنه يف سقيفة بين ساعدة بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقال: "... فأنت 

ب سياسي، وأن زعيم هذا احلزب هو سعد بن عبادة، وأهنم أحق ترى من هذه اخلطبة أن األنصار يرون أهنم حز 
اب املوجبة لكي املتضمن األسب –يف نظرهم  –الناس برئاسة الدولة بعد الرسول، وهم يقدمون البيان املعلل واملدلل 

 .22يتوىل الرئاسة"
اهلل عليه وسلم، ما  لنيب صلىكما يرى الدكتور عبد احلكيم العيلي أن املناقشات اليت دارت يف السقيفة بعد وفاة ا

هي إال دليل على وجود التجمعات السياسية يف الدولة اإلسالمية، فيقول: "لقد كانت املناقشات اليت دارت يف 
سقيفة بين ساعدة دليال قاطعا على وجود التجمعات السياسية يف الدولة اإلسالمية، لكل منها رأيها وحجمها اليت 

 لقد حدا ذلك بفقهاء القانون املعاصرين بالقول بأن ما دار بسقيفة بين ساعدة كان تدافع هبا عن هذا الرأي حىت
 .23أروع مثل ألول برملان يف اإلسالم، تديل فيه كل مجاعة برأيها"

إال أن ما حدث ال يكفي للقول بأن هذه التجمعات هي أحزاب سياسية متارس عملها وفق املقومات احملددة 
لكنها تبقى إشارة مهمة تدلل على أنه ال يوجد ما مينع من التجمع وفق رؤية سياسية لعمل االحزاب املعاصرة، 

 واحدة.
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 .52-51(، ص1976، 7، )القاهرة: مكتبة دار الرتاث، ط النظريات السياسية اإلسالمية، الريس حممد ضياء الدين 24
 .62املرجع نفسه، ص 25
 .72(، ص1989، 1، )القاهرة: دار الشروق، ط للدولة اإلسالميةفي النظام السياسي العوا،  حممد سليم 26
   .134، مرجع سابق، صاإلسالم وفلسفة الحكمعمارة،  27

 

 الرأي الثالث: أن األحزاب ظهرت بعد وفاة الخليفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه

ن بيرى بعض املفكرين اإلسالميني أن فكرة األحزاب السياسية كما تفهم اليوم ظهرت بعد وفاة اخلليفة عثمان 
عفان رضي اهلل عنه ، وهو ما أطلق عليه اسم الفرق اإلسالمية، ذلك أن الصفات العامة اليت تتميز هبا الفرق 
اإلسالمية "مل تكن جمرد مدارس فكرية تصل إىل تكوين آراء مث تكتفي بإبدائها أو تدوينها، لكنها كانت أحزاباً 

املرسوم، وهلا  فلها مبادئ معينة أشبه بالربنامج -ة العملي ميدان السياس -باملعىن السياسي الذي نفهمه اليوم يف 
 اً نشاط وفيها نظام، مث هي تسعى وتكافح حىت حتقق هلذه املبادئ النصر، وجتعل منها إن استطاعت منهاج

 ، وهذا ما تسعى إليه األحزاب اليوم. 24للحكم"

ال يف ل حزب سياسي يتكون يف اإلسالم فقالدكتور الريس على ما ذهب إليه حني اعترب أن اخلوارج هم أو  ؤكدوي
معرض حديثه عنهم: "...هذا أول حزب سياسي يتكون إذن يف تاريخ اإلسالم؛ وتربز شخصيته على مسرح 

. ويؤكد هذا الرأي ما قاله الدكتور حممد سليم 25احلوادث ويوجد له نظام، ويكون من خواص حياته االستمرار..."
فرق حني قال: "فالواقع أن ظهور األحزاب السياسية أو ال اسي للدولة اإلسالميةفي النظام السيالعوا يف كتابه 

اخلوارج  زمنا غري قصري، حني ظهر -يقصد وقت حادثة السقيفة  -بآرائها السياسية جاء متأخراً عن هذا العصر
 دكتور حممد عمارةال . وقال26بعد حادثة التحكيم بني علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما"

: "جند مؤرخي الفرق وكتاب مقاالهتا من املعتزلة واألشعرية والظاهرية  اإلسالم وفلسفة الحكمأيضا يف كتابه 
يؤرخون بظهور فرقة اخلوارج، على عهد علي، لنشأة  –أي الكل من عدا الشيعة  –وأصحاب احلديث واخلوارج 

 . 27الفرق يف اإلسالم وهو الرأي الصواب"
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، ص )األحزاب السياسية(. وأنظر: طارق اهلامشي، 12سابق، ص مرجع، األحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرةاخلطيب: أنظر:  28

 .569، ص العربية والفكر السياسي اإلسالميالسلطات الثالث في الدساتير . وأنظر سليمان الطماوي: 77

 

 مناقشة الباحث لآلراء

قبل مناقشة اآلراء يستعرض الباحث مقومات وشروط احلزب السياسي حىت يقيس عليها اآلراء، وهذه الشروط 
 :28هي

 وجود مجاعة منظمة من الناس ينضمون إىل احلزب طواعية. -1

 وجود منهج ميثل الرؤية الفكرية ويتضمن على املبادئ اليت يؤمن هبا أفراد احلزب. -2

 حلزب للوصول للسلطة، لتطبيق مبادئه وآرائه الفكرية.أن يسعى ا -3

الرأي األول القائل بأن األحزاب السياسية قد نشأت زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم، هو رأي مردود مجلة  أواًل:
 طالق لفظة حزب جملرد أن بعض الصحابة رضوان اهلل عليهم عارض النيب صلى اهلل عليهإوتفصيال؛ إذ إنه ال ميكن 

سلم يف بعض األمور املتعلقة بالدنيا، ومن مث قياس هذه املعارضة على أهنا وظيفة من وظائف احلزب السياسي، و 
وذلك ألن املعارضة كانت معارضة فردية وليست معارضة مجاعية واملعارضة اليت تقودها األحزاب السياسية هي 

أعظم ضاغطة ومعارضة فيكون أثرها أقوى و  معارضة مجاعية يقوم احلزب باحلشد والتجميع ويشكل بذلك مجاعات
على السلطة من املعارضة الفردية، كما أن احلزب السياسي باملفهوم املعاصر يبىن على مقومات وهذه املقومات مل 
تتوفر يف أي مجاعة زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم، ومن هذه املقومات مثاًل حماولة الوصول للسلطة ومل جند أي 

 فسها على أهنا بديل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم.مجاعة طرحت ن

الرأي الثاين والقائل بأن األحزاب السياسية تشكلت بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم مباشرة وخصوصا  ثانياً:
ما حدث يف سقيفة بين ساعدة، وتقسيم اجملتمعني يف السقيفة إىل حزبني مها حزب األنصار وحزب املهاجرين 

بق عليهما سي، جند أن كال احلزبني ال تنطرضي اهلل عنهم مجيعا، إال أنه عند تطبيق شروط ومقومات احلزب السيا
يطلق الظفر بالسلطة فقط، وهي شرط من جمموعة شروط جيب أن تتوافر مجيعها لبالشروط، فقد اكتفى كال احلزبني 

 على كال اجلماعتني لفظة حزب، كما أن مجاعة األنصار رضي اهلل عنهم مل يبقوا جمتمعني على رأي واحد، فعندما 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 152 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .192(، ص1986، 1، )القاهرة: دار الفكر العريب، ط معالم النظام السياسي في اإلسالم مقارناً بالنظم الوضعيةاجلندي،  حممد الشحات 29

 

 بكر رضي اهلل عنه خليفة للمسلمني، نزلوا على هذا االختيار وبايعوه مباشرة، وتركوا ما كانوا سيدنا أيبمت اختيار 
عليه من اخلالف وأرائهم السابقة، وهذا إن دل على شئ فإنه يدل على أن األنصار رضي اهلل عنهم مل يكونوا 

يت رأيناها ادئ وآراء ال تتغري بتلك السهولة الجتماع على مبحزبا باملفهوم املعاصر؛ إذ أن من مقتضى التحزب اال
 من تبدل موقف األنصار رضي اهلل عنهم ونزوهلم على رأي أيب بكر الصديق بعد أن خطب فيهم وذكرهم. 

الرأي الثالث والقائل بأن األحزاب السياسية قد نشأت بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي اهلل عنه،  ثالثاً:
إلسالمي واالحزاب السياسية اليت ظهرت بعد وفاة سيدنا عثمان بن عفان جندها هي الوحيدة فعند مناقشة الفرق ا

اليت احتوت على كل مقومات احلزب السياسي مبفهومه املعاصر، من توفر اجلماعة واملبادئ واألفكار اليت تدعو هلا 
ا أحزاب ق اإلسالمية بأهنوتسعى لتطبيقها من خالل التمكن من السلطة، ويصف الدكتور حممد الشحات الفر 

 الفكر األحزاب السياسية،كما استقر عليه األمر يف -الفرق اإلسالمية –سياسية فيقول: "فاألحرى أن يطلق عليها 
السياسي احلديث، ورمبا يستغرب البعض هذه التسمية مبقولة أهنا غريبة عن مصطلحات الفكر اإلسالمي، لكننا 

أصدق وصف هلا يف جمال هذه الدراسة، ورمبا تزول الغرابة إذا علمنا أن هذه نعتقد أن لفظة األحزاب السياسية 
الفرق كانت حبق ذات فكر سياسي تعتنقه وتؤمن به، وتضحي بكل ما لديها يف سبيل تطبيقه، وأهنا كانت تسعى 

 .29"ثمن كفاحها إىل الوصول إىل احلكم لتطبيق هذه األفكار، وهذا يفوق برامج األحزاب يف الفكر احلدي

بعد عرض مجيع اآلراء ومناقشتها، وتفنيد ما حيتاج إىل تفنيده، فإن الباحث مييل إىل ترجيح الرأي الثالث لتوافر 
 مجيع شروط ومقومات احلزب السياسي املعاصر فيه.

 : أسس وغاية ومنهج الحزب السياسي اإلسالميالمبحث الثالث

 األساس الذي يقوم عليه الحزبأواًل: 

إن قيام أي حزب جيب أن يكون على فكرة معينة متثل اجلوهر الذي يبين عليه تصوراته وغاياته ومنهجه، ويف 
 حالة احلزب اإلسالمي فيجب أن تكون الفكرة إسالمية، أي أن يقرها اإلسالم وتدعمها األدلة الشرعية املعتربة، 
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 (.104سورة آل عمرآن، اآلية رقم ) 30
)الرياض: دار  سامي بن حممد سالمة حتقيق ،تفسير القرآن العظيم ،ه (774: ت) ،بن كثري البصري مث الدمشقياأبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي  31

 .91ص،2 ( ج1999، 2طيبة للنشر والتوزيع، ط 
 .1343ص ،(1718احملدثات، حديث رقم )، باب نقض األحكام الباطلة ورد 3، مرجع سابق، ج صحيح مسلمصحيح: أخرجه، مسلم،  32

 

ا فال اعتبار لقيام احلزب عليها، وإن قام عليهأما إن كانت الفكرة تعارض النصوص وختالف أحكام اإلسالم، 
 . اإسالمي افإن احلزب ال يعترب حزب

فاحلزب الذي يقوم على فكرة العلمانية، ويدعو إىل فصل الدين عن الدولة أو إىل التقليص من دور الدين يف 
يوعية واالشرتاكية إىل الش اجملتمع، يعترب حزبا علمانيا. واحلزب الذي يقوم على فكرة ال إله والكون مادة، ويدعو

املاركسية، يعترب حزبا شيوعيا. واحلزب الذي يقوم على فكرة السيادة لقومه، ويدعو إىل االنفصال عن بقية 
 .القوميات، يعترب حزبا قوميا

 .فالعربة إذن يف وصف احلزب باإلسالمي أو غري اإلسالمي هو األساس اليت يقوم عليه والفكرة اليت يدعو إليها

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  چ صل يف هذا قوله تعاىل:واأل

فرقة من األمة متصدية هذه اآلية ختاطب املؤمنني وأخربت أن يكون هناك  30چڻ  ڻ  ۀ
 قرأ رسول اهلل: أبو جعفر الباقر قاليدعون للخري وهو القرآن وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم،  31هلذا الشأن

قد ، أي أهنا دعوة لإلسالم، فمث قال: "اخلري اتباع القرآن وسنيت"" اخلري إىل يدعون أمة منكم ولتكن" ملسو هيلع هللا ىلص
ددت هذه اآلية وصف احلزب اإلسالمي باألعمال اليت يقوم هبا، وهي الدعوة إىل اخلري، واألمر باملعروف ح

 والنهي عن املنكر، ومن قام على أساس غري اإلسالم، فإنه ال يدعو إىل اإلسالم. 

 . 32ن عائشة رضي اهلل عنها أّن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال: "من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد"وع

قال النووي يف شرحه على مسلم: "قال أهل العربية: الرد هنا مبعىن املردود، ومعناه فهو باطل غري معتد به. 
 وهذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم، وهو من جوامع كلمه صلى اهلل عليه وسلم فإنه صريح يف رد 
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، 2ط  ،دار إحياء الرتاث العريب، )بريوت: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،ه (676: ت) ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي 33

 .16، ص(1718)األحكام الباطلة ورد احملدثات، حديث رقم  ضباب نق، 12(، ج ه1392
حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم ، السيرة النبوية البن هشام، ه (213: ت) ،أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين عبد امللك بن هشام بن 34

 .266ص، 1(، ج 1955، 2، ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده: مصر، )األبياري وعبد احلفيظ الشليب

 

ل واستعماله يف إبطال املنكرات وإشاعة االستدالكل البدع واملخرتعات... وهذا احلديث مما ينبغي حفظه 
 .33"به

 السياسي اإلسالميزب حغاية الثانياً: 

اعتباطيا.  كان عمال عشوائيا  وإال ،الفائدة املقصودة منهإّن أّي عمل من األعمال ال بّد أن يرتبط بغاية ما، وهي 
 لذا وجب على احلزب اإلسالمي حتديد الغاية اليت يصبو إىل حتقيقها.

واألصل يف هذه الغاية أن تكون مرتبطة بالفكرة اليت قام عليها احلزب؛ ألّن احلزب من حيث هو مجاعة اجتمعت 
 على فكرة معينة يسعى إىل حتقيقها. وعليه فالغاية ال تنفصل عن الفكرة اليت أسست عليها اجلماعة.

ي قام عليها، لل يف األساس والفكرة الذفإن كان هناك خلل يف الغاية اليت يسعى هلا احلزب، فهذا دليل على خ 
وأما إن كانت غاية احلزب واضحة ، فهذا يدّل على وضوح الفكرة الذي قام عليها.  وما تراجع األحزاب 

 .واجلماعات واحلركات يف غاياهتا، منشأه عدم وضوح الفكرة عندهم

اضحة له، سواء اهلل عليه وسلم و  ويف سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم خري دليل قد كانت غاية الرسول صلى
 قبل قيام الدولة أو بعدها. 

غايته صلى اهلل  طالب دليل على وضوح ففي احلوار املشهور الذي دار بني النيب صلى اهلل عليه وسلم وعمه أيب
عليه وسلم فقال: "يا عم، واهلل لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر حىت 

 .34يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته"

خرج أ فقد ،وبقيت غاية النيب صلى اهلل عليه وسلم واضحة وضوح الشمس حىت بعد قيام الدولة يف املدينة
اإلمام أمحد يف مسنده عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم قاال: "خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام 
احلديبية يريد زيارة البيت ال يريد قتاال... وخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت إذا كان بعسفان لقيه بشر 

 لبسوا  مسعت مبسريك فخرجت معها العوذ املطافيل قد بن سفيان الكعيب فقال: يا رسول اهلل، هذه قريش قد
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(، 18910، باب حديث املسور بن خمرمة الزهري، حديث رقم )31، مرجع سابق، ج بن حنبلمسند أحمد صحيح: أخرجه، أمحد ابن حنبل،  35

 .212ص
 (.108سورة يوسف، اآلية رقم ) 36
 .251، ص6، مرجع سابق، ج تاج العروس، بيديز ال 37

 

جلود النمور يعاهدون اهلل أن ال تدخلها عليهم عنوة أبدا، وهذا خالد بن الوليد يف خيلهم قد قدموا إىل كراع 
الغميم. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم احلرب، ماذا عليهم لو خلوا بيين 

ائر الناس، فإن أصابوين كان الذي أرادوا وإن أظهرين اهلل عليهم دخلوا يف اإلسالم وهم وافرون وإن مل وبني س
يفعلوا قاتلوا وهبم قوة، فماذا تظن قريش، واهلل إين ال أزال أجاهدهم على الذي بعثين اهلل له حىت يظهره اهلل أو 

 "35.تنفرد هذه السالفة

رحلة اهلل عليه وسلم يف كل من املرحلة املكية اليت اتسمت بالضعف أو مب وهنا جند وضوحا يف غاية النيب صلى
املدينة اليت اتسمت بالقوة بعد قيام الدولة اإلسالمية، ففي كال املرحلتني جند وضوحا يف الغاية وثباتا عليها رغم 

 باإلسالم كىناملغريات والضغوطات، وهذه هي السبيل اليت جيب على األحزاب أن تسلكها إن أرادت أن تت
 توصف به.  و 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   چ ٹ ٹ

. فمن يتبع الدليل الشرعي، وحيكم كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم، كان على 36چگ
لهوى،  لبصرية وحجة ويقني، وأم من حيكم املصلحة وإن تعارضت مع النص الصحيح الصريح، وكان متبعا 

 .كان على غري بصرية وحجة ويقني

 اإلسالمي  السياسي منهج الحزب :ثالثاً 

 ُ ْهج، بفتح فسكون: الطَّريُق الواِضُح، البَ نين َهج )بالفتح(  وطُُرٌق نَ ْهَجٌة:… جاء يف تاج العروس: "الن َّ َن ْ
َواضحة امل

َهاجاً ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم )واملِْنهاِج )بالكسر(. ويف التنزيل:   الواضح... وأَنْ َهَج: اأَلْمُر ، املِْنهاُج: الطَّريقُ (ِشْرَعًة وِمن ْ
 "37.والطَّريُق َوَضَح. وأَنْ َهَج: أَْوَضح
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من رجب إىل  ،58 العدد )اململكة العربية السعودية:، العالمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه األصولي حبث عن ،جملة البحوث اإلسالمية 38

 .301ص ،(ه1420شوال لسنة 
 (.65سورة النساء، اآلية رقم ) 39
 (.93-92سورة احلجر، اآلية رقم ) 40
 (.36سورة القيامة، اآلية رقم ) 41
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من »لتحرير والتنوير ا ،ه (1393:  ت) ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي 42

 .366، ص29(، ج 1984، د ط ،الدار التونسية للنشر، د ط، )تونس: 29، ج «تفسير الكتاب المجيد

 

واملنهج هو جمموعة الركائز واألسس املهمة اليت توضح مسلك الفرد أو اجملتمع أو األمة لتحقيق اآلثار اليت يصبو 
ومن خالل االستقراء يف املناهج عامة جند أهنا قسمان: صحيحة وفاسدة، والذي يهمنا هنا  .إليها كل منهم

 .38األول وهو املنهج الذي يتخذ من الكتاب والسنة أصوال يعتمد عليها

ملنهج الذي ا بذلك يكون املنهج هو الطريق الواضح البنّي الذي يسلكه احلزب للوصول إىل حتقيق غايته، و
هو املنهج الذي يعتمده احلزب اإلسالمي،فهو الشرع، وهذا  والسنة أصوال يعتمد عليها يتخذ من الكتاب

واضح؛ ألّن األعمال عند املسلم يتقّيد فيها باحلكم الشرعي، فما أوجبه الشرع كان واجبا، وما حّرمه كان 
 حراما. 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  چ  ٹ ٹ

پ  پ   پ  چ ٹ ٹ ، و39چى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ 

ابن  ، قال الشيخ الطاهر41چڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ںچ ٹ ٹ ، و40چپ  ڀ  ڀ ڀ
: "أي ال حيسب أنه يرتك غري مرعّي بالتكليف كما ترتك اإلبل، وذلك يقتضي اجملازاة. وعن الشافعي: عاشور

 "42.خيتلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي ال يؤمر وال ينهىمل 

فاملنهج يتقيد باحلكم الشرعي، وال ميكن حلزب يتصف باإلسالمي أن يعتمد منهجا غري مبين على أحكام 
 شرعية مستنبطة باجتهاد صحيح من أدلة شرعية معتربة. 

ذلك  يتميز الصحيح منه عن الفاسد عند التنازع؟ وال يكونوجيب على املنهج أن خيضع للحكم الشرعي، حىت 
 .إال بالرّد إىل اهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم أي بالرّد إىل األدلة الشرعية

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=8444&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=8444&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=8307&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=8307&PageNo=1&BookID=2
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، 6ج: ، 2ط: ، ىالصغر السنن أو المجتبى من السنن ، ه (303 ت:أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي اخلراساين، ) صحيح: أخرجه، 43

. 2(، ص3086، باب وجوب اجلهاد، حديث رقم )6(، ج 1986، 2، ط مكتب املطبوعات اإلسالمية)حلب: ، عبد الفتاح أبو غدة الدكتور حتقيق:
 وقال عنه األلباين صحيح اإلسناد.

(، 15798باب بقية حديث كعب بن مالك االنصاري، حديث رقم ) ،25سابق، ج مرجع ، مسند أحمد بن حنبلصحيح: أخرجه أمحد بن حنبل،  44
 .94ص

 

 

وقد كانت فكرة وغاية ومنهج النيب صلى اهلل عليه وسلم على واضحة بينة، مل يرتاجع عنها ومل يبدهلا رغم ما 
عدم استعمال العنف منهج النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مكة، ثبت عليها ومل حيد عنها، القاه. فعندما كان 

فعن ابن عباس: أن عبد الرمحن بن عوف وأصحابا له أتوا النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة فقالوا: يا رسول اهلل 
 .43تقاتلوا" إنا كنا يف عز وحنن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: "إين أمرت بالعفو فال

وحينما استعجل األنصار الذين بايعوا يف العقبة اإلذن باحلرب فقالوا له: "والذي بعثك باحلق لئن شئت لنميلّن  
. فاملنهج احلق الواضح 44على أهل مىن غدا بأسيافنا"، قال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "مل أومر بذلك"

 .الثبات عليه والسعي حنو حتقيقهاملستمد من الشرع باألدلة املعتربة وجب 

 الخاتمة

ال شك أن األحزاب اإلسالمية متتلك إنتشارا واسعا ومصداقية عالية بني اجلماهري، كما ومتتلك إمكانيات على 
الصعيد البشري واملادي مما يؤهلها لقيادة اجملتمع والدولة، والسعي حنو البناء احلضاري، كما أنه ال شك أن األحزاب 

ة تعرضت وما تزال للمضايقات ولبعض املشاكل إما من قبل السلطة احلاكمة اليت ترى أن احلزب اإلسالمي اإلسالمي
منافسًا هلا يريد أن ينتزع منها مقاليد احلكم، أو من األحزاب السياسية األخرى املنافسة، غري أن التعقيدات اليت 

 اب اإلسالمية حتول دون ذلك.تنجم عن أساليب وآليات املعاجلة للمشاكل اليت تعرتض األحز 

يف هذا الصدد أيضا فإن األحزاب السياسية اإلسالمية تستفرغ جهدها وإمكانياهتا يف حماولة التصدي لألحوال 
 الطارئة أكثر من التخطيط للمستقبل. 

هذا األسلوب يف العمل يقلص إمكانيات التفكري املنهجي ذي املدى البعيد ويشجع على أسلوب حل كل مشكلة 
 بعد نشوئها ال االحتياط من نشوئها وإذا استمرت القيادة على أي مستوى يف العمل هبذه الكيفية فال شك أهنا 
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 : عبد اهلل النفيسي و آخرون، الحركة اإلسالمية: رؤية مستقبلية أوراق في النقد الذاتي، )القاهرة: مكتبة مدبويل، ط 1،1989(، ص 4514

 

ملنهجي على املدى البعيد وبدون التفكري ا ستظل ضمن هذه احللقة الشريرة من املشاكل الطارئة بدون التفكري
 .45املرتكز على الرؤية التخطيطية يتزايد ضغط املشاكل الطارئة وهذا الضغط بدوره يعرقل التفكري على املدى البعيد

بناًء على ما تقدم فإنه ميكننا القول بأن دراسة دور األحزاب اإلسالمية يف احلياة السياسية املعاصرة جيب أن ينطلق 
ثل يف املبادئ واألهداف والرؤى والوسائل، والبعد العملي واملتمن بعدين مها: البعد النظري واملتمثل يف األفكار و م

 مدى قدرة األحزاب على تطبيق تلك األفكار على أرض الواقع ومدى مناسبتها للمجتمع.

ة دورها الصراع ألجل الوصول إىل بشكل عام فإن األحزاب اإلسالمية السياسية من الناحية النظرية ليست أدا
السلطة أو الضغط عليها، بل نرى أن دورها أكرب من ذلك فهو يتمثل يف إعداد اجملتمعات وجتهيزها للقيام بأداء 
رسالتها املنوطة هبا من نشر اخلري واملعروف ورسالة اإلسالم السمحة، والنهي عن املنكر ورفع الظلم عن املظلومني، 

 ني تلك اجملتمعات لتصبح هلا القوامة احلقيقية على السلطة وأركاهنا.وتعميق الروابط ب

إن تقوية اجملتمعات يف مواجهة السلطة اجلائرة ال يتأتى إال من خالل توحدها بإعالء القيم اإلسالمية العليا املشرتكة 
معات جت ونبذ اخلالف الذي يضعف الصف ويشتت األهداف، والوسيلة لتحقيق ذلك تكون من خالل تشكيل

 تبد.سياسية وثقافية واجتماعية لتسري باجملتمع حنو اإلكتفاء الذايت وتقليل اعتماده على السلطة حىت ال يرهتن هلا فتس

 قائمة المصادر والمراجع

، )غزة: دار البشري للطباعة والنشر والتوزيع، ب ط، جذور علم السياسةإبراهيم عاطف العدوان ،  -1
1997.) 

، لسان العربه(، 711ابن املنظورحممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين األنصارس، )ت:  -2
 ه(.1414، 3)بريوت: دار صادر، ط 

تفسير القرآن ه (، 774أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي ابن كثري البصري مث الدمشقي، )ت:  -3
 (.1999، 2شر والتوزيع، ط ، حتقيق سامي بن حممد سالمة )الرياض: دار طيبة للنالعظيم
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