
84-04 ، 4101 الثاني كانون، 1، العدد 4 ، المجلدمتقدمةال االنلسانيةلسمامية واإلحوث الدولية للبمجلة ال  
                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                      

 
 

 

 معلومات البحث

 

  11.11.3112 أستلم:

  83112.11.3 المراجعة:

  13110.11.1 النشر:

 

 الدينية لألقليات السياسية األحزاب إنشاء مشروعية
اإلسالم  يف  

  وأنور فخري حسين حممد بن أمحد كلييب، عطية يوسف
  UKM الشريعة، جامعة سالمية، قسماإلكلية الدراسات 

yoseufk@hotmail.com 

 

Printed ISSN: 2314.7113  

Online ISSN: 2231.8968  

 امللخص
 قيام ةمشروعي مدى حول الدرالسة مشكلة وتكمن اإللسمام، في الدينية لألقليات اللسيالسية الحقوق جوانب من مهما جانبا   الدرالسة هذه تناولت

 تعامل في األلساس أن وبيان لآلخر، وتقبله اإللسمام لسماحة مدى لبيان الدرالسة وتهدف اإللسمامية، الدولة في الدينية لألقليات لسيالسية أحزاب

 ورد ما يللتحل التحليلي والمنهج الفقهية، المادة لجمع اإللستقرائي المنهج الدرالسة وانتهجت الملساواة، هو مواطنيها كافة مع اإللسمامية الدولة

 دولةال في الدينية لألقليات لسيالسية أحزاب تشكيل إباحة أبرزها، من نتائج عدة إلى الدرالسة توصلت وقد عليها، والرد وأدلة أراء من

 .اإللسمامية للشريعة والمصالحية المقاصدية النظرة مع يتفق باإلباحة القول إن معينة، شروط وفق اإللسمامية

 .اللسيالسية األحزابو  الدينية قلياتاال، اإللسمام :المفتاحية الكلمات

Abstract 

This study is an important aspect of political rights for religious minorities in Islam , and the problem is the 

study about the legality of the political parties of religious minorities in the Islamic state , and the study 

aims to demonstrate the extent of tolerance of Islam and accepted by the other, and a statement that the 

basis for the deal of the Islamic state with all of its citizens is equality , and pursued the study inductive 

approach to collecting material jurisprudence , and the analytical method for the analysis of the statement 

of views and evidence and respond to them , the study found several results, most notably , the legalization 

of the formation of political parties, religious minorities in the Islamic state under certain conditions , if say 

by permissible consistent with the outlook Makassed and Almsalehih Islamic law. 

Keywords: Islam, religious minorities and political parties. 

 املقدمة .1
ا َ  َوَلو  " اإلختالف خلقه يف تعاىل هللا فسننننننة دينية، أقليات وجود من اجملتمعات من جمتمعا   خيلو يكاد ال      َربُّكَ  شنننننَ
 تسنننميت م على واصنننطل  اإلسنننالمية، الدولة اتريخ مدار على وجدت املسنننلمة غري فاألقليات"  َواِحَدة   أُمَّة   النَّاسَ  ََلََعلَ 
 زماننا تطور مع خصنننننوصنننننا   األقليات هذه حبقوق يتعلق ما حبث املنطقي فمن دينا ، اإلسنننننال  غري ارتضنننننوا الذمة، أهل

 ألقليات،ا لقضننننية واسننننت ال  حتريض من اإلسننننال  أعدا  أواله ما عدا القدما ، فق اؤان يبحث ا مل مسننننت دات وظ ور
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  والزوا ، يلالتكب األقليات مصنننري فسنننيكون للحكم وصنننوله حا  ويف حقوق ا، من األقليات حير  اإلسنننال  أن فصنننوروا
 تشكيل هوو  املواطنيني، حقوق من حق أنه على وُيصنف احلايل، عصران يف مسنت د على الضنو  أسنل  أن أردت وهنا

 ةالدول يف لألقليات سنننننياسنننننية أحزاب إنشنننننا  مشنننننروعية مدى حو  الصنننننورة اسنننننت ال  فأردت السنننننياسنننننية، األحزاب
 .الشرعي حلكما إعطا  عند املتوخاه املصاحل ومراعاة املسألة، على احلكم بنا  يف املقاصدية النظرة وبيان اإلسالمية،

 .السياسي واحلزب الدينية األقلية تعريف .1
 وجود مع ابجململ رفت اع إمنا ألنواع ا، تبعا   األقليات تعريف يف تفصل مل واإلجتماعية السنياسنية الكتب أغلب إن: أوال  

 . التاليف وبلد للمؤلف والسياسية الفكرية لأليدلوجية تبعا   تعريفاهتا يف اختالف
 ختالف إقليم أو قطر سنننننكان من جمموعة"  أبهنا األقلية عرفت حيث السنننننياسنننننية، املوسنننننوعة تعريف بنقل هنا وأكتفي
  " الديين أو الل وي أو العرقي اإلنتما  يف األغلبية

 عليه ملا خمالفة نةداي يعتنقون ما دولة مواطين من فئة" الدينية األقلية أبن القو  نسننننننتطيع السننننننابق التعريف خال  من
 ."الدولة هذه مواطين غالبية

 ماليني، أو مئات أو عشنننرات عددهم يكون فقد النسننننبية، ابلعالقة متعلق األمر إمنا معني برقم حمصننننور ليس العدد إن
 يف جيتمع وقد الدولة، يف األكرب الداينة أبفراد مقارنة   الداينة هذه أفراد نسننبة هو أقلية، العتبارهم الرئيس املفصننل ولكن
 .أقلية من أكثر ما دولة
  تقريبا ، انالزم من قرن سننننننوى وجودها على ميض فلم الع د، حديثة غربية فكرة السننننننياسننننننية األحزاب فكرة إن: اثنيا  

 فمنه أمناط احلزيب ا وللنظ  الدميقراطي، النظا  انت اج ا على أولية إشننارة ما دولة يف احلزيب النظا  وجود يعترب ما وغالبا  
 قواسننننم يف تشنننن   لكن ا عدة تعاريف السننننياسنننني للحزب أن شننننك وال املتعددة، األحزاب ونظا  الواحد احلزب نظا 

 من كبرية وعةجمم تضننم مؤسننسننة" هو السننياسنني فاحلزب السننياسنني، القرار على التاثري أو للحكم الوصننو  وهي مشنن كة
 عدد أكرب اجتذاب إىل يسننننعى معينة، وفنية إدارية هيكيلية له معني سننننياسنننني برانمج حو  اإلتفاق بين ا جيمع األفراد
 تبعا   ومبادئه هأهداف مع متاشننننيا   السننننياسنننني القرار يف التأثري أو للحكم الوصننننو  األسنننناسنننني وهدفه املواطنيني، من ممكن

  ."احلزب لسياسات
 
 .اإلسال  يف السياسية األحزاب مشروعية مدى .2
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 وجدهتم أقواهلم تتبع وعند اإلسننالميني، املفكرين بني خالفية نقطة اإلسننال  يف السننياسننية األحزاب موضننو  أن شننك ال
 :أرآ  ثالثة إىل أقوهلم وانقسمت هلا، اإلسال  قبو  ومدى أصل ا، من األحزاب فكرة على اختلفو قد

  .إسالمية غري أ  إسالمية سوا  إبطالق ا لألحزاب احملرمون
  .إسالمي هنج ذات كوهنا بشرط لألحزاب املبيحون
  .مسمياهتا كانت م ما إبطالق ا لألحزاب اجمليزون

 إيراد على سننأقتصننر إمنا هبا، اإلسننال  ورأي األحزاب فكرة حو  واألقوا  األدلة واسننتعر  أتطرق لن هذه دراسنني ويف
 .اإلسالمية الدولة كنف يف يعشيون ممن املسلمني ل ري األحزاب إقامة حكم خيص مبا واألقوا  األدلة

 وأدلتهم املانعون 1 .2
 أنكروا أهنم يثح سنياسنية، أحزاب تشننكيل األقليات هذه على ينكرون ممن والثاين األو  الفريقيني أن فيه شنك ال ومما
 -املسننلمني ريغ – الدينية األقليات على إنكارهم األوىل ابب فمن شننيوعية، أو علمانية أحزاب تشننكيل املسننلمني على

 .األحزاب هذه مثل تشكيل
 جاهدا   األو  ريقالف فحاو  ابلتحديد، واألقليات املسنننننننلمني ل ري موجه  تكن مل الفريق هذا ألدلة التتبع خال  ومن
 أحزاب تشننننننكيل من املتوخاة املصنننننناحل بيان حياو  الثاين والفريق إسننننننالمية، وغري إسننننننالمية برمت ا األحزاب فكرة نفي

 يدخلون لكن مو  املسننننلمني، غري إىل التطرق يتم ومل أدبياهتا، يف اإلسننننال  تنت ج ال أحزاب تشننننكيل ومفاسنننند إسننننالمية
 .الفريقان ذكره فيما ضمنا  
 . الدينة األقليات على إسقاط ا وميكن املانعون ساق ا الي األدلة بعض نقل أحاو  وهنا
 اإلسننال  يف زابأح إقامة حرمة على دليل ذلك ويف والوعيد، الذ  موضننع يف إال الكرمي القرآن يف يرد مل احلزب لفظ إن

  .ول ريهم للمسلمني
 يصننننن  ال ذلك كان فإن املسنننننلمني، مجاعة وعلى اإلما  على خروج فيه املسنننننلمني ل ري األحزاب إابحة يف القو  إن

 هنج إبنتاج  أ علي ا اإلنقالب أو ابملعاداة اخلروج أكان سننوا    املسنننلمني  ل ري ذلك يكون فكيف أنفسنن م، للمسننلمني
 القو  بفوج اإلسنننننننالمية، الدولة يف املسننننننننلمني ل ري األحزاب إقامة جبواز قلنا إذا متحقق وهو هلا، م اير أو خمالف
   .مبنع ا
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 غري هو من يفةالوظ هبذه يقو  أن يعقل وال املنكر، عن والن ي ابملعروف األمر اإلسننالمية الدولة يف األحزاب وظيفة إن
  .الوظيفة هبذه القيا  على األقدر هي اإلسالمية واألحزاب املسلمني وظيفة ف ي مسلم،

 للمسننننلمني ردةمو  غربية بضنننناعة إال هي ما واألحزاب احلزيب، للنظا  التارخيية السننننوابق من اإلسننننالمي التاريخ خال لقد
 طني اموا وَلميع اإلسنننننننننالمية الدولة داخل البدعة هذه مبنع القو  في ب الداخل، من اإلسنننننننننالمي النظا  لتفكيك
  .مسلمني وغري مسلمني

 ن اولك أخرى، أدلة هنا  أن احلقيقة ويف الدراسنننننة، موضنننننو  على أسنننننقطه أن حاولت ما هو أنفا   أدلة من سنننننقته ما
 .هاهنا لعرض ا السبيل وليس اإلسالمية، الدولة على إسالمية أحزاب إنشا  مضار وبيان املسلمني ختص
 الدولة يف ةسننننننياسنننننني أحزاب إقامة من الدينية األقليات منع على هبا ُيسننننننتد  ان ميكن الي األدلة بعض إظافة وميكن

 .اإلسالمية
 ف ذا م املسل غري املسلمني حيكم أن اإلسنال  يسنم  وهل للحكم، الوصنو  هو سنياسني حزب ألي الرئيس اهلدف إن

  ."َسِبيال   ل ُمؤ ِمِننيَ ٱ َعَلى لِل َكاِفرِينَ  ّللَُّ ٱ جَي َعلَ  َوَلن" تعاىل لقوله مناقض
 الدولة، على منظم وخروج وفوضنننى شنننن ب إحداث إىل سنننيؤدي حوله يلتفون املسنننمني ل ري سنننياسنننني حزب وجود إن

 أفضننننل مبنع م و فالق يعملوه، أن املشننننتتني األفراد يع ز ما وحيدث أنصنننناره جيمع أن يسننننتطيع واحدة إبشننننارة فاحلزب
 .األمر هذا ملثل تفاداي   الدولة، يف واإلستقرار لألمان وحتقيق
  املواطنة  يف مش كون أهنم حب ة مسلمني غري هم من املسلمني رقاب على نسل  كيف

 وأدلتهم املبيحون 2 .2
 والشيوعيني، ينيالعلمان إىل ابألسناس موجه وطرح م اإلسنالميني، املفكريني من قلة هم الطرح هذا تنبىن من أن احلقيقة
 ونصارى ي ود من الدينية األقليات إىل يتطرقوا ومل اإلسالمية، الدولة داخل أحزاب شكل على وجودهم بقبو  وصرحوا

 حزب تشنننكيل دللملح أابحوا فإذا األوىل، ابب من وهذا األقليات، على وأسنننقطت ا أدلت م تتبعت ولكين طرح م، يف
 .سياسية أحزاب تشكيل ونصارى ي ود من الدينية لألقليات يبيحون إذن ف م

 :ابلتايل الفريق هذا واستد 
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 املسننلمني ل ري السننماحف واجبة، اإلسننالمي النظا  ظل يف والتعددية اجملتمعات، يف تعاىل هللا قدرها إهلية سنننة اإلختالف
 النظا  هد  من ومننع م اإلسننالمية للدولة العا  ابلنظا  ابإللتزا  نطالب م إمنا السنننة، هذه ضننمن يدخل أحزاب بتشننكيل
  .اإلسالمي

 اإلسنننننالمية، لدولةا دسنننننتور مبثابة هي والي ود املسنننننلمني بني والسنننننال  الصنننننالة علية الرسنننننو  كتب ا الي الصنننننحيفة إن
 حىت آلخرل وقبوله اإلسننالمي، السننياسنني اإلطار مرونة على داللة هذا ويف والنصننارى، الي ود الدسننتور هذا واسننتوعب

  .سياسية تكتالت شكل على ولو
 هللا إىل موكو   وف ومعتقداهتم افكارهم على الناس حماسننبة أما رسننالت م، بتبليغ مأمورون ف م قضننناة ال دعاة املسننلمون

  .ومسمياهتا أشكاهلا بشىت األحزاب إبابحة القو  مع انس ا  هذا ويف تعاىل،
 خيولنا ال لعامة،ا احلياة تنظيم يف األغلبية دين اإلسننننال  حبق تع ف أن بشننننرط إسننننالمية غري أحزاب بوجود اإلقرار إن

  .اإلسالمية للدولة الوال  توفر فامل م دينه، على املسلم فتنة خوف مذهبه إىل الدعوة من منعه
 عليه الرسو  عامللت فالناظر للمسنلمني، األوىل الدولة داخل مجاعة ضنمن الي ود وجود وسنلم عليه هللا صنلى النيب اقرار

 ديعق يكن مل ورابط م واحدة، وأيدلوجية عقيدة جيمع ا متحدة مجاعة ضننننننننمن وجودهم إقراره يرى مع م السننننننننال 
 أيمر ومل الكرمي نيبال فأقره ابمس م، ينطقون مسؤولون وهلم هبم، خاص سوق فل م اقتصادي، ثقل ذو جتمع بل فحسنب
 اعليه الرسننننو  تلق أوحماولة للدولة، العا  النظا  عن خلروج م إما فمرده ونفي تقتيل من آلحقا   هبم حلق وما بتفكيكه،
 .الدولة أعدا  مع لتآمرهم أو السال ،

 والرتجيح ابملسألة الدراسة رأي
 الدين لروح قرباأل هو سياسية أحزاب تشكيل األقليات ألفراد ابلسماح القو  أن أرى الطرفني كال أدلة يف النظر بعد

 :هيو  برمت ا األحزاب مجيع على تفر  شروط ضمن ولكن احلكيم، الشر  ملقاصد حتقيق وفيه اإلسالمي
 .في ا العا  وللنظا  اإلسالمية للدولة الوال  تعلن أن
 .للتشريع األساسي املصدر اإلسالمي الدين أبن تع ف أن
 .وتشكيالهتا نشاطاهتا يف سلمي غري عمل أي تنت ج ال أن
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 الرأي هلذا الدراسة ترجيح أدلة: أولا  
 سنننة وهي لقهخ يف تعاىل هللا سنننن من سنننة مع ينسنن م اإلسننالمية الدولة يف سننياسننية أحزاب بتشننكيل هلم السننماح إن

ا َ  َوَلو  : "تعاىل قا  اإلختالف،  يف هللا سننن من سننة فاالختالف ، "خُم َتِلِفنيَ  يَنزَاُلونَ  َواَل  َواِحَدة   أُمَّة   النَّاسَ  ََلََعلَ  َربُّكَ  شنَ
 يف ضنننننيةمر  ال صنننننحية ظاهرة فاإلختالف شنننننرعيا ، نصنننننا   ختالف مامل كانت صنننننفة أي على وجودهم يُنكر فال خلقه،

  .اجملتمعات
 يف مواطنون هنمأ ومبا ،"مواطنون" أبهنم اإلسنننننننالمية الدولة كنف يف تعيش الي األقليات ألفراد الدقيق التوصنننننننيف إن

 ويكفي اسنتثنائة، لىع الصننرحية الصننحيحة الشنريعة نصننت ما إال املسننلمني من املواطنيني لبيقية حيق ما هلم فيحق الدولة
 جمرى جرت حىت" علينا ما وعلي م لنا ما هلم"  مقولة من القدما  الفق ا  كتب نقلته ما ذلك على لإلسننننننننننتدال 

 أن املعلو  نوم بيانه، على الشنننننريعة نصنننننت ما إال احلقوق يف ومواطن مواطن بني مييز ال واإلسنننننال  الفق ية، القاعدة
 لألمة الصننالح فيه فما  األصننو ، ال الفرو  يف فمبحث ا توقيفية، ال توفيقية اجت ادية األسننال  يف السننياسننية أُطر أغلب
 .متثل م  سيةسيا أحزاب تشكيل من منع م فلما أخذه، يف حرج وال مقبو  ف و الدين جوهر مع يتعار  وال والرعية
 ومطالب م حقوق م عن للدفا  ميثل م من يوكلوا أن حق م من أفليس الدولة، يف مواطنون األقليات أفراد أن وحيث
 هللا، أبمر حاكما   سننننيكون احلاكم أن اإلسننننال  دولة قيا  حا  يف البعض يتصننننور قد احلق  هذا مننع م فلماذا! اليومية
 حزابأ هنا  يكون ألن حاجة وال حبقوقه، سننننننينعم والكل الفاضننننننلة الدولة سننننننتكون وكأهنا الصننننننواب، عن حييد ولن

 مراقبة تكون أن جيب التقوى من بل ت م ما والسنننلطة  البشننننر، وطبائع التاريخ ينفيه ما هذا احلاكم، تراقب سنننياسننننية
 يف هبا واملطالبة  احقوق تتبع يف حق فلألقليات ذلك على وبنا    مطلقة، مفسننننندة املطلقة فالسنننننلطة يذكرها، من وجتد
 وهي يه،ف السنياسية وجمرايت البالد أحوا  تتف م سنياسنية أحزاب خال  من ذلك ويكون جتاه م، الدولة قصنرت حا 

 .ذلك على األقدر
 الرأي هبذا القول من املصاحلية املقاصدية النظرة: اثنياا 
  إقرارها، لىع النصنننوص تواترت ما وهي اإلسنننال ، يف مكفو  حق فاحلرية ،"احلرية" اإلسنننالمية الشنننريعة مقاصننند من إن

 السنننلمية األطر يلوتشنننك واإلعتقاد التفكري حرية هي فاحلرية مقاسننناتنا، حسنننب وجنزئ ا نقسنننم ا ال احلرية، هي واحلرية
 تسنننت ل ال حىت بقوانيني ضنننبط ا وميكن حرية، اعتباره عد  على العقال  بني اتفق ما إال احلرية هي هذه ،...والت مع
 السننننننماح من عاملان فما اإلسننننننالمية، للشننننننريعة النببيلة املقاصنننننند من احلرية أن علمنا فإذا للدولة، العا  النظا  لتخريب
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 من حرية كلمة هحتمل ما أقل وذلك حقوق م، عن وتدافع متثل م سننياسننية أحزاب تشننكيل املسننلمني غري من للمواطنيني
 .سياسي حزب شكل على جتمع م حرية وهو معىن،

 
 يف األمن روتوف السننياسننى اإلسننتقرار من حالة وجود اإلسننالمية الشننريعة مقاصنند من إن: واألمين السننياسننيي اإلسننتقرار

 مواطين بقية مع ابملسناوة سنيشنعرهم سننياسنية أحزاب تشنكيل املسنلمني غري من للمواطنيني فالسنماح اإلسنالمي، اجملتمع
 وُتسنننننننت ل القلالق فتثار ابخلارج، اإلسنننننننال  أعدا  قبل من النعرات وإاثرة الفتنة لتحريك أداة تلك تكون فال الدولة،

 لسنننياسنننيةا املنظومة على للنقمة أسننناسننني دافع ابالضنننط اد اإلنسنننان شنننعور إن. الداخل من اجملتمع لتخريب األقليات
 إلحداث طرف أي من اسنننننننننت اللة ويسننننننننن ل مراده، على للحصنننننننننو  أمر أي ارتكاب لنفسنننننننننة فيربر للدولة، العامة

 .السياسية املنظومة يف اإلضطراابت
 واح ا  ايشالتع مبدأ يكون أن غرابة وال يكفل ا، ما الرابنية القوانيني من وسنننننننن واحلرية، التعايش دين األسنننننننال  إن

 فعددهم ديبية،احل صل  بعد أسلموا الذين أبعداد ذلك ويتض  اإلسنال ، يف الكثري دخو  يف األو  السنبب هو اآلخر
 وإقنا  االسننالمي الدين لنشننر وصننفة أجنع أبن -اعتقادي سننب -للقو  هذا يقودان قبله، دخلوا من أضننعاف أضننعاف
 أحزاب قامةإ هلم ابلسننننماح والقو  املواطنيني، لكافة واحلرايت احلقوق ومن  احلسننننن التعامل خال  من هو به، اآلخر

 .املبدأ هلذا حتقيق فيه املواطنيني ببقية أسوة سياسية
 .ابملنع قال من أدلة على ردود: اثلثا  
 .املسلمني املسلم غري حيكم ألن أمكانية ذلك ويف للحكم، الوصو  هو األساسي األحزاب هدف أبن القو 

 فكيف ن،املسنننلمو  هم األقلية يكون عندها مسنننلمة، غري دينية أقلية إىل يتبع حزب احلكم سننندة إىل ووصنننل حدث لو
 بل األقلية فرادأ أصنننننوات مجيع حتصننننند لن أهنا وابلتأكيد دميقراطية، عملية خال  من احلكم إىل تصنننننل أن دينية ألقلية
 يكونونو  بل مصننر، يف حدث كما إسننالمية ألحزاب أصننواهتم األقليات هذه أفراد مين  أن املمكن فمن العكس، على

 نطبقت من هم واملسنلمون إسنالمي، غري البلد هذا يكون عندها ذلك حدث فاذا  إسنالمية، ألحزاب اتسنيسنني أعضنا 
 دولة جودو  عد  مع حىت املعقولة، غري األمور من وهذا املسنننننننتحيلة، األرئيته من هذا أن علما   األقلية، وصنننننننف عليه

 لعلمانية،ا ظل يف ترتع وهي مسننننلم غري هو من ي أسنننن ا -مسننننلمة غالبيت ا- إسننننالمية دولة أن نسننننمع فلم إسننننالمية،
 .إسالمية دولة قيا  حا  يف فكيف
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 .الدولة على منظم وش ب خبروج قيام م إىل سيؤدي سياسية أحزاب تشكيل حق منح م أن القو  وأما

 عمل يأب تقو  ال أن وهي شننروط، عدة علي ا اشنن ط إسننالمية، غري أ  إسننالمية األحزاب لقيا  مساحه عند فاإلسننال 
 أي على منطبق وهذا السننننلمي، التشننننكيل غري تشننننكيل هلا يكون أن جيوز وال كانت، طريقة أبي الدولة ضنننند عدائي
 الدولة دأفرا حق من إن القوة  ابسننتخدا  العا  بنظام ا املسنناس أحد الي الدولة سننتسننم  فكيف الدولة، داخل جتمع

 .ومدين سلمي بشكل إمنا احلاكم، النظا  ينت   ا سياسيات أو عامة سلوكيات أي على املدين السلمي اإلحت اج
 له احلزب نأ فمعلو  مسننننلمة، ال ري لألقليات وابألخص الدولة، يف اسننننتقرار عامل سننننتكون األحزاب أن إىل ابإلظافة
 يكون لتايلواب احلزب، رموز مع إشننكا  أي حل الدولة فتسننتطيع مج ورهه، عند مسننموعة وكلمته أعضننائة على هيمنة
 .الدولة مع احتكا  أي فض يف أس ل ذلك
 فعندما صنن ا،خت أحزاب إنشننا  يف األقليات فكرت ملا اآلخر مع ومعاملت م دين م اتبا  املسننلمون أحسنننن لو أنه أعتقد
 بل ذلك، إىل يطروا فلن والوطنية اإلنسننننننننننانية األخوية مبدأ على ويعاملوهنم حقوق م عن يدافعون املسننننننننننلمون يرون

 .املسلمة لألحزاب أصواهتم سيمنحون
 تقو  أن فكرةف بذلك، تقو  لن األغلب يف ف ي إسننننالمي بلد يف تقو  أن مسننننيحية ألحزاب السننننماح مت فر  وعلى
 أن وميكن من ا، الريبة ريويث بقوقعة يعيشنننننن ا فذلك ذاته، حبد االقلية على سننننننلبية له أفراها جيمع حزيب بتأطري األقلية
 اجمللس مسننننؤ  حصننننر  حيث أورواب، يف املسننننلمة األقليات اتبعته ما ف ذا أحزاب، غري من حقوق ا وتنا  أهداف ا حتقق

 ألن العمل، ذاه على يقدموا لن لكن م سننياسنني، حزب تشننكيل املسننلمني خيو  القانون أن املانيا يف األعلى اإلسننالمي
 أفراد يضننننم سننننياسنننني حزب تشننننكيل ترفض املصننننرية، القبطية الكنيسننننة وكذا  مصنننناحلة، من أكثر اَلالية على مفاسننننده
 ومرونته ال اإلسنننن مساحة أبني حىت نقاشنننه أردت وإننين حبت نظري فاملوضننننو  عدة، أسنننباب إىل ذلك وعزت الطائفة،
 السنننال  أي اإلسنننال  دين ف ذا اإلسنننالمي، احلكم ظل يف أحواهلا أبفضنننل سنننتكون التعايش قواسنننم وأن لآلخر، وتقبله

 .اإلنساين والتعايش
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