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مشاركة األقليات غير المسلمة في المجتمع اإلسالمي باالنتخابات العامة دراسة 

 الفلسطيني شرعية مقارنة مع القانون األساسي

 

محمد حسنيبن أحمد 
1

، يوسف عطية كليبي
2

، أنور فخري عمر
3

 

 UKMالجامعة الوطنية الماليزية 

 

 الملخص

 

مشاركة األقليات غير المسلمة في المجتمع  منتناولت هذه الدراسة بيان الحكم الشرعي 

وبين ما نص عليه  رجحته الدراسةوعقد مقارنة بين ما  ،اإلسالمي باالنتخابات العامة

القانون األساسي الفلسطيني. وتكمن مشكلة الدراسة حول مدى مشروعية إشراك 

بيان مدى المواطنين من غير المسلمين في االنتخابات العامة في المجتمع اإلسالمي، و

الفلسطيني مع الشريعة اإلسالمية فيما يخص هذه المسألة.  األساسي توافق القانون

وهدفت الدراسة إلبراز حكم الشرع اإلسالمي في إشراك المواطنين من غير المسلمين 

في االنتخابات العامة في المجتمع اإلسالمي، كما هدفت الدراسة لبيان مدى التوافق بين 

ا نص عليه القانون األساسي الفلسطيني بخصوص هذا األمر. أحكام الشريعة وم

. وانتهجت الدراسة المنهج االستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن

إلى ترجيح جواز إشراك المواطنين من األقليات الدينية في الدراسة   وخلصت

ن األساسي الفلسطيني، االنتخابات العامة، واتفق مع هذا الترجيح ما نص عليه القانو

 والذي لم يجعل الديانة سبباً للحرمان من المشاركة باالنتخابات العامة.

 

 أقليات دينية؛ مجتمع إسالمي، انتخابات عامة، قانون فلسطيني. كلمات مفتاحية:
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 المقدمة .1

 

تعتبر االنتخابات عملية الختيار شخص أو أشخاص لتولي مناصب معينة في 

قبل الشعب، وذلك كاالنتخابات الرئاسية، أو االنتخابات البرلمانية، وقد يكون  الدولة من

االنتخاب على شكل استفتاء للتصويت على مشروع قانون تقره الدولة فيدلى المواطن 

بصوته بالرفض أو القبول، ولالنتخابات أشكال عدة متنوعة
4

. 

 

مع تقدم الزمان حتى  لقد تطور مفهوم إشراك الشعب في اختيار حاكميه وممثليه

بات في زماننا واضح المعالم، فالشعب هو من يختار من يمثله بواسطة انتخابات يفوز 

فيها من يحصل على أعلى نسبة أصوات، ولالنتخابات في زماننا أشكال عدة ال مجال 

 للخوض فيها.

 

لقد عرفت الدولة اإلسالمية البذرة الجينية لالنتخابات وإن لم تكن بصورتها 

لحالية، فقد أوكل أمر اختيار الحاكم للجنة من األمة عرفت بمسمى "أهل الحل ا

والعقد"
5

، ويجب أن تتوفر بهذه الهيئة شروط معينة، وهذه اللجنة بدورها ترشح حاكماً 

للمسلمين وتبايعه بيعة خاصة، ومن ثم يقوم بقية المواطنين في بيعته بيعة عامة دالة 

م بدوره يختار مجلس الشورى دون أن يخضعوا على رضاهم واختيارهم، والحاك

لالستفتاء عليهم، فهذه الطريقة في االختيار وجدت على مدار تاريخ الدولة اإلسالمية، 

 وإن حدثت بعض التطورات في أواخر عهدها.

 

 

 

 تعريف األقليات لغةً واصطالحاً  .2

 

 أوالً: األقلية لغة

 

                                                             
4

، د.ط، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات موسوعة السياسةالكيالي، عبد الوهاب وآخرون، د.ت، 

 .143ص -143لنشر، صوا
5

هذه التسمية عرفت في كتب الفقه والتفسير، كما أنها مؤسسة رافقت الدولة اإلسالمية، وأوكلت إلى  

أعضائها تولية اإلمام وعزله، واشترط في أعضائها شروط عدة، منها: العلم والحكمة واإلخالص والعدالة الجامعة، 

الذين يتيسر اجتماعهم"، وعرفهم العدالن:  جاء في كتاب نهاية المحتاج أنهم: "العلماء والرؤساء ووجهاء الناس

"الصفوة الذين تضع األمة فيهم ثقتها، وتنيط بهم أمرها، وتسلم لهم زمامها من العلماء والصلحاء واألمراء والخبراء 

من كبار المسلمين الذين يتمتعون بالهيبة بما لهم من الشوكة، ويبتون في أمر األمة بما لهم من والية". انظر: 

، ط.األخيرة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجم، 3894ي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، الرمل

، 3، ط.النظرية العامة لنظام الحكم في اإلسالمم، 3433. وانظر: عدالن، عطية، 434: ص7بيروت: دار الفكر، ج

 .138القاهرة: دار اليسر، ص
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عدة كل منها حوت على معاٍن متعددة،  األصل اللغوي لألقلية هو قَلََل، ولها تصريفات

جاء في لسان العرب: القلة خالف الكثرة، والقُلُّ خالف الُكثْر، وقد قَلَّ يَقِلُّ قِلَّة وقاُلاً فهو 

قَليل
6
. 

 

وجاء في  معجم اللغة العربية المعاصرة: األقلية من قلَّ عدُدهم عن غيرهم، 

أو لونها، تعيش في مجتمع يفوقها عدًدا  عكسها أكثرياة، جماعة مميازة بدينها أو عرقها

ويخالفها خصائص ومميِّزات
7
. 

 

فالمعنى اللغوي لألقليات يحمل في طياته معنى القلة في مقابل األكثرية، فنقطة 

 .االعتبار اللغوي هي العدد

 

 ثانياً: األقلية اصطالحاً 

 

جماعة ما أقلية هو عند الحديث عن تحديد مفهوم األقليات يكون المعيار المحدد العتبار 

اإلشكالية، وبناء على ذلك اختلف تحديد مفهوم األقليات، وما هو المعيار المحدد 

ن المعيار ال يخرج عن أحد ثالث، وإن اختلفت فإالعتبارها أقلية؟ وبعد التتبع 

 التسميات.

 

أنصار المعيار العددي: يرى أنصار هذا المعيار أن مفهوم األقلية مرتبط بعدد -3

اد اللذين تجمعهم روابط مشتركة وتميزهم عن بقية المواطنين في المجتمع األفر

المقيمين فيه، وقد تكون هذه الروابط دينية أو عرقية أو لغوية، وقد يعتبر البعض التميز 

بالعادات والتقاليد أو الثقافة من ضمن هذه الروابط، وعليه يكون أفراد هذه الجماعات 

بقة أقل عدداً لما عليه بقية أفراد المجتمع.المشتركة بأحد العناصر السا
8

 

أنصار معيار االستضعاف: يرى أنصار هذا المعيار أن الوضع السياسي -3

واالجتماعي واالقتصادي هو العنصر المحدد لمفهوم األقلية، فالمعيار هو شعور 

جماعة من مكونات دولة ما باالضطهاد واالستضعاف من قبل مكون آخر يعتبر كفيل 

ف باألقلية، وال عبرةً لعددها بالنسبة لمجموع أفراد الدولة.لتوص
9

 

 

أنصار معيار العدد واالستضعاف: يجمع أصحاب هذا القول بين المعيارين السابقين، -1

فحتى يطلق على جماعة ما مصطلح أقلية يجب أن يكون عدد المنتمين لها أقل من 

والهيمنة من قبل األغلبية، وعلى غالبية سكان الدولة، باإلضافة لشعورها باالستضعاف 

                                                             
6

،  بيروت: دار صادر. 1، طلسان العربه(، 3434بو الفضل، )ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أ 

 .361: ص33فصل القاف، ج
7

، عالم الكتب، 3، ط.معجم اللغة العربية المعاصرةم(، 3449عمر، أحمد مختار عبد الحميد وآخرون، ) 

 .3931: ص1ج
8

دار الجامعة ، اإلسكندرية: (، الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصرم3443وهبان، أحمد، ) 

 344: ص3. الكيالي، د.ت، ج88الجديدة، ص
9
 .344، مرجع سابق صالصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصروهبان،  
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ذلك يعرفها أصحاب هذا المعيار بأنها: "الجمع المتزامن بين قلة العدد ودونية الوضع 

السياسي، أو االجتماعي، أو االقتصادي
10

." 

 

أن المعيار العددي هو  ترى الدراسةبعد سرد المعايير المحددة لمفهوم األقلية 

األرجح في اعتبار جماعة ما أقلية وليس االستضعاف والهيمنة، وإن كانت المظنة أن 

أي جماعة تختلف في دينها أو عرقها أو لغتها عن غالبية المواطنين في دولة ما، غالباً 

كن ما تشعر باالستضعاف والهيمنة من قبل األغلبية، بيد أن ذلك ليس حكماً عاماً ، ويم

 القول أن المعنى االصطالحي ال يخرج في مجمله عن المعنى اللغوي لألقلية.

 

ال يوجد في التاريخ اإلسالمي ما يدل عن استخداٍم للفظ األقلية في المعنى الذي 

يكون معياره االضطهاد واالستضعاف، وهذا ال يعني عدم وجود أقليات في الدولة 

العددي، القلة مقابل األكثرية، وتم دراسة  اإلسالمية، بل وجدت األقليات بمعيارها

أحكام هذه األقليات وإن لم تحمل مسمى أقلية، إنما تحت مسميات أخرى كأهل الذمة
11

 ،

والمستأمنين
12

، وأظهر الشرع اإلسالمي من خالل تشريعاته قواعد هامة في تعامله 

معهم؛ مبنية على العدل واإلحسان، وكل ما فيه خير للمجتمع بأسره
13

ألقليات ، فا

كمصطلح وقضية ظهرت حديثاً كنتيجة للتقسيمات الجغرافية، والهجمة االستعمارية 

الحديثة قبل ما يقارب قرناً من الزمان
14
. 

 

 نبذة تاريخية عن الوضع القانوني في فلسطين .3

 

تاريخ القانون الفلسطيني معقد كما هي حال القضية الفلسطينية، ويرجع ذلك  إنَّ 

ت تحت الحكم ول التي حكمت فلسطين، ففلسطين وقعالتعقيد إلى عدد الد

، ثم خضعت م3849 -م3833االنتداب البريطاني ، ثمم3837-م3337العثماني

ضوعها للحكم م، ثم أعقب ذلك خ3867-م 3849للقوانين األردنية والمصرية

انتهاًء بحكم السلطة الفلسطينية الذي لم يخلوا من م، 3886-م3867الصهيوني

 على وضعه القانوني. تدخالت صهيونية

                                                             
10

، مجلة البيان، التقرير وضع األقليات في الدولة اإلسالميةم(، 3434الشريف، محمد بن شاكر، ) 

، المجلة اإلفريقية فهوم األقليات وعوامل نشأتهام. الشايب، بشير، د.ت، 363ه، ص3437االستراتيجي الثالث 

للعلوم السياسية، رابط المجلة: 

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=105:-l-

&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10 
11

أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤالء لهم ذمة مؤبدة، وقد عاهدوا المسلمين على أن يجري  

عليهم حكم هللا ورسوله إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم هللا ورسوله. ابن القيم، محمد بن أبي بكر 

: 3بيروت: دار الكتب العلمية، ج ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد،3، ط.أحكام أهل الذمةم(، 3443الجوزية، )

 .13ص
12

المستأمن هو الذي يقدم بالد المسلمين من غير استيطان، وحكم هؤالء أال يهاجروا، وال يقتلوا، وال   

 .13: ص3، مرجع سابق، جأحكام أهل الذمةتؤخذ منهم الجزية.  ابن القيم، 
13

 363الشريف، وضع األقليات في الدولة اإلسالمي، مرجع سابق، ص  
14

، 3، ط.األحكام السياسية لألقليات المسلمة في الفقه اإلسالميم(، 3887توبولياك، محمد سليمان، ) 

 .37عمان: دار النفائس، وبيروت: دار البيارق، ص
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على اتفاق أوسلو الموقع بين السلطة الفلسطينية واالحتالل الصهيوني  بناءً 

-م3881فقد تم تجهيز المسودة األولى من القانون األساسي وتقديمها للجنة التنفيذية 

م، وتعرض القانون األساسي لعدة تعديالت وتغيرات، وأخيراً أقر المجلس 3884

م، ولم 3887( عام 3/86)قانون رقم التشريعي القانون األساسي في قراءته الثالثة 

م، وأصبح 3443أيار  36يوقع رئيس السلطة الفلسطينية  ياسر عرفات عليه حتى 

م3443من تموز  7ساري المفعول منذ نشره في الجريدة الرسمية في 
15
. 

 

م انتخابات تشريعية 34/3/3886وبناًء على االتفاق االنتقالي أجريت في 

وقطاع غزة، شارك فيها مواطنو هذه المناطق بما فيها ورئاسية في الضفة الغربية 

القدس، ومارس المجلس صالحياته التشريعية، وقبل ذلك التاريخ كان المخول في 

/ 34/3إصدار القوانين رئيس السلطة الفلسطينية، فأصدر أول قرار له بتاريخ 

م الذي قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين التي كانت سارية 3884

م، 3884م في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنذ صيف 3/6/3867المفعول قبل 

سن القوانين لحين انتخاب مجلس  -السلطة التنفيذية-تولت السلطة الفلسطينية 

م تم انتخاب مجلس تشريعي تولى بدوره 3886تشريعي، وهذا ما حدث؛ ففي عام 

سن القوانين والتشريعات
16
. 

 

طيني فقد مر بمراحل عدة من المخاض غير أنه لم أما بالنسبة للدستور الفلس

م، وتكرر 3888ير النور بعد، فقد تم تعين لجنة للتحضير لمشروع دستور في عام 

م، حيث بدأ التحضير لمشروع الدستور، وتكون هذا المشروع 3443األمر في عام 

ت وزارة مادة تعتمد في مجملها على النظام القانوني السائد في البالد، وقام 334من 

م3441التخطيط الفلسطينية بنشر نسخة مشروع الدستور في عام 
17

، لكن هذا 

الدستور لم يرى النور كونه مرتبط بقيام الدولة الفلسطينية التي لم توجد بعد، فالحاكم 

في األراضي الفلسطينية هي سلطة حكم ذاتي فلسطينية، وتدير جزء غير واضح وال 

ل ما تم هو محاوالت لوالدة دستور للدولة محدد من األرض الفلسطينية، فك

 المستقبلية.

 

إنَّ المرجع القانوني لألراضي الفلسطينية هو القانون األساسي المعدل لعام 

م، ويعامل بمثابة دستور البالد، فالقانون األساسي المعتمد هو القانون 3443

جلس مادة، والذي أقره الم333م، والمكون من ديباجه و3443األساسي لعام 

م، ويعد هذا القانون هو نفس القانون األساسي 3443/ 7/ 33التشريعي بتاريخ 

م غير أنه لحق تعديل طفيف على بعض المواد في القانون 3441المعدل لعام 

                                                             
15
 33،ص3444خليل،  
16

، فلسطين: الوضع القانوني في فلسطينم، 3448م. وانظر: صالح، زيد محمود، 3444مرعي،  

 األهلية.  وانظر: موقع وزارة العدل الفلسطينية.جامعة فلسطين 
17

، فلسطين: المركز الفلسطيني القضايا الخالفية في مشروع دستور الدولةم، 3444كايد، عزيز،  

 .3للبحوث السياسية والمسحية. ص
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م هو القانون األساسي 3443م، فأضحى قانون عام 3441األساسي المعدل لعام 

الساري في فلسطين حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة
18
. 

 

لقد تعاقب على أرض فلسطين قوانين عدة, فمن قانون عثماني إلى دستور 

بريطاني إلى آخر مصري ومثله أردني إلى أمر عسكري إسرائيلي, وأخيراً إلى 

قانون أساسي فلسطيني، وال شك أن آخرها لم يستقر بعد، وكل ذلك نتيجة لالحتالل 

اإلسرائيلي، إضافة لتبعات االتفاقات الصهيوني، وعدم االستقالل التام عن القرار 

الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي، والتي بدورها سمحت له بالتدخل في شتى الشؤون 

الفلسطينية، فما زالت تبعات وويالت أوسلو وغيرها من االتفاقات تحرم المجتمع 

 الفلسطيني من أبسط حقوقه، وتقف عقبةً أمام التطور القانوني والحقوقي والدستوري

 للبالد.

 اآلراء في إشراك األقليات الدينية باالنتخابات العامة  .4

 

آلراء الفقهية في حكم إشراك المواطنين من األقليات يندرج تحت هذا العنوان عرضل

الدينية في العملية االنتخابية، وقد تباينت اآلراء الفقهية في هذه المسألة بين مانع 

العملية االنتخابية، وبين مفرق بين إلشراك المواطنين من غير المسلمين في 

المشاركة في االنتخابات الرئاسية واالنتخابات البرلمانية، فأجاز لهم المشاركة في 

األولى ومنعهم من الثانية، وبين رأي يجيز مشاركة المواطنين من غير المسلمين في 

 العملية االنتخابية بشتى أشكالها؛ وهي على النحو اآلتي:

 

يمنع غير المسلم من المشاركة باالنتخابات العامة، وفرق بعضهم الرأي األول: 

 بين االنتخابات الرئاسية والبرلمانية

 

ينقسم أصحاب هذا الرأي إلى مانع من إشراك الذمي بشتى أشكال االنتخابات، إلى 

 مفرق بين انتخابات رئاسية وبرلمانية، فمنعهم من األولى وأجاز إشراكهم في الثانية.

 

فقد  ستند كل رأي من هذه األقوال مختلف عن اآلخر، ولتضح المسألة؛إنَّ م 

 هذا الرأي إلى ثالثة محاور: تم تقسيم

 

من يرى بمنع غير المسلم من المشاركة بانتخاب رئيس البالد بناًء على أن أمر  -أ

اختيار الحاكم أمر من اختصاص أهل الحل والعقد، وعند البحث في شروط أهل 

إنهم يشترطون فيهم العدالة الجامعةالحل والعقد، ف
19

، والتي من ضمنها اإلسالم، ولم 

يتطرق هذا الرأي لمشاركتهم باالنتخابات األخرى
20
. 

                                                             
18

 م. 3443القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام 
19

زائدة على اإلسالم، هو أن يكون ملتزماً  نقل ابن رشد تعريف الجمهور للعدالة، فقال: "صفة 

لواجبات الشرع ومستحباته، مجتنباً  للمحرمات والمكروهات، وقال أبو حنيفة: يكفي في العدالة ظاهر اإلسالم 

وأن ال تعلم منه جرحة" ففي كل األحوال اشتملت العدالة على اإلسالم وغير المسلم ليس عدالً. انظر: ابن رشد، 
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لم يكن مدار الحديث عند أغلب أصحاب هذا الرأي مدى أحقية الذمي في 

المشاركة بانتخاب الرئيس، إنما تتبع الباحث أقوالهم في كيفية اختيار رئيس 

وجدهم حصروا األمر في أهل الحل والعقد أو أهل االختيار، واشترطوا المسلمين، ف

فيهم اإلسالم، وذكروا أن ما عليه التاريخ اإلسالمي في اختيار رئيس البالد هو من 

خالل أهل الحل والعقد فقط، فدل ذلك على أن األمر محصور بهذه المؤسسة دون 

لنظام السياسي اإلسالمي وركيزة غيرها، واعتبروا هذه المؤسسة أمراً أساسياً في ا

من ركائزه، وأنها قابلة للتغير والتحديث تبعاً للزمان والمكان، ولكن ال يعني ذلك 

تغيير الشروط المفترضة في أصحابها، أو إلغاؤها من المنظومة السياسية
21
. 

 

من فرق بين االنتخابات الرئاسية واالنتخابات البرلمانية؛ فمنع إشراكهم في  -ب

 األولى وأجاز لهم في الثانية.

 

فرق الدكتور عبد الكريم زيدان بين االنتخابات الرئاسية والبرلمانية، فمنع 

االنتخابات  في إشراكهم باالنتخابات الرئاسية، بينما ال يرى بأس بمشاركة الذمي

البرلمانية؛ كون أعمال البرلمانات تقوم على إبداء الرأي وتقديم النصح للحكومات 

ح البالد، وأما االنتخابات الرئاسية فإنه لم يرد ما يدل على إشراك الذمة في وصال

اختيار أحد من الخلفاء الراشدين، بالرغم من وجود عدداً ال بأس به من أهل الذمة 

في الدولة اإلسالمية في ذلك الزمان
22
. 

وعلى نفس الفكرة أكد عز الدين التميمي، فذكر أن غير المواطنين من غير 

لمين ال يحق لهم انتخاب رئيس الدولة وال أن يشاركوا في بيعته؛ ألن اختيار المس

رئيس المسلمين أمر خاص بالمسلمين، وهو أمر شوري بينهم وحدهم
23
. 

من قال بمنع مشاركتهم مطلقاً في االنتخابات العامة، سواء رئاسية أم  -ت

برلمانية
24
. 

                                                                                                                                                                                   

، 4، ط.، بداية المجتهد ونهاية المقتصدم3873بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  أبو الوليد محمد

 .463: ص3مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، ج
20

األحكام الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، د.ت،  
النظام م، 3896. أبو فارس، محمد عبد القادر، 37دار الحديث، ص،. د.ط. تحقيق: أحمد جاد، القاهرة: السلطانية

. الطريقي، 119ص -114م، ص3433. عدالن، 317، عمان: دار الفرقان، ص3، ط.السياسي في اإلسالم

، الرياض: دار 3، ط.التعامل مع غير المسلمين وأصول معاملتهم واستعمالهمم، 3447عبدهللا بن إبراهيم، 

، الشورى في اإلسالمم، 3898جمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية مؤسسة آل البيت، . الم393الفضيلة، ص

مؤسسة أهل الحل والعقد في الفكر د.ط، عمان: المجمع الملكي، بحث مشارك للدكتور محمود أحمد غازي، 
. تضمن هذا الكتاب عدة بحوث تتعلق بالشورى وأحكامها 3436: ص1، جالسياسي والدستوري اإلسالمي

 جمعت في ثالث مجلدات.
21

النظام السياسي في م، 3896. عثمان، عبد الكريم، 319ص -313م، ص3896انظر: أبو فارس، 
. المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية مؤسسة آل 333ص -349، بيروت: دار اإلرشاد، ص3،ط.اإلسالم

م السياسي والدستوري في النظام، 3447. ضميرية، عثمان جمعة، 3447: ص1م، غازي، ج3898البيت، 
 .339ص -337، الشارقة: جامعة الشارقة، ص3، ط.اإلسالم

22
، بغداد: مكتبة 3، ط.أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالمم، 3893زيدان، عبد الكريم،  

 .94القدس، وبيروت: مؤسسة الرسالة، ص
23

، الشورى في اإلسالمم، 3898المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية مؤسسة آل البيت،    

د.ط، عمان: المجمع الملكي، بحث مشارك لعز الدين الخطيب التميمي، تنظيم الشورى في العصر الحاضر على 

 .3381: ص1أساس إسالمي، ج
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الرئاسية أو البرلمانية، فقد منع ال يفرق أبو األعلى المودودي بين االنتخابات 

المواطنين من غير المسلمين المشاركة مطلقاً بأي انتخابات أو استفتاءات، وحجته 

بذلك خلو الخالفة الراشدة من مشاركة الذمي بهذا االختيار، فغدا حكماً شرعياً بعدم 

إشراكهم في العملية االنتخابية للدولة المسلمة
25
. 

 

الدكتور الطريقي، فاعتبر مهمة اختيار الحاكم ال وعلى نحو المودودي قال 

تتم إال عن طريق أهل الحل والعقد المسلمين، ولو تم تعيين أهل الحل والعقد من 

خالل انتخابات فإن أمر اختيارهم محصور بالمسلمين، ويضيف بأن ليس للذمي 

ي األمر الحق في اختيار أحد من الوزراء أو األمراء أو النواب، غير أنه أباح لول

استشارة الذمي في تعيين ذمي آخر في الوظائف المسموح بها لهم
26
. 

 

 واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة تاريخية ومنطقية وعقلية، وهي على النحو التالي:

 

دليل تاريخي؛ فالتاريخ اإلسالمي لم ينقل لنا أن أحداً من أهل الذمة قد شارك في  -3

، وكذلك لم ينقل -صلى هللا عليه وسلم -هللااجتماع السقيفة الختيار خليفة لرسول 

مشاركتهم في انتخاب أي من الخلفاء الراشدين، فدل ذلك على أن اختيار إمام 

للمسلمين أمر منوط بالمسلمين أنفسهم
27

. 

دليل منطقي؛ ومن حيث المنطق لما كان القول بوجوب توفر شروط خاصة في  -3

س إال إلى أشخاص تتوافر فيهم اإلمام؛ فمن المنطقي أن ال يوكل اختيار الرئي

مقدرة التفرقة بين من تحققت فيه هذه الشروط، وبين من لم تتحقق فيه، فمن 

أقدر على ذلك غير أهل الحل والعقد
28
. 

 

دليل عقلي؛ فالقول بجواز مشاركتهم في انتخاب رئيس الدولة المسلمة مدعاة  -1

الصالح لتولي ألن يختاروا حسب مصالحهم وعقائدهم، وقد ال يدركون من هو 

أمر المسلمين، ومقياسهم في االختيار ال يتفق مع شريعة اإلسالم، وفي ذلك 

يقول الشريف: "فال تقبل مشاركتهم في اختيار من يقوم بهذا األمر من صالح 

المسلمين، ألنهم قد ال يختارون الصالح لتولي األمر؛ وإنما يختارون حسب 

يد الصالح لتولي األمر، ألن مقاييسهم مصالحهم أو عقائدهم، وقد ال يدركون تحد

                                                                                                                                                                                   
24

تدوين م، 3893المودودي، أبو األعلى، من القائلين بهذا الرأي: أبو األعلى المودودي، أنظر:   
. وعبد هللا الطريقي، انظر: الطريقي، عبدهللا بن 37، بيروت: مؤسسة الرسالة، ص3، ط.الدستور اإلسالمي

، الرياض: دار الفضيلة، 3، ط.التعامل مع غير المسلمين وأصول معاملتهم واستعمالهمم، 3447إبراهيم، 

وضع األقليات في الدولة م، 3434شريف، محمد بن شاكر، . ومحمد شاكر الشريف، انظر: ال393ص
 .373ه، ص3437، مجلة البيان، التقرير االستراتيجي الثالث لعام اإلسالمية

25
 37م، ص3893المودودي،  
26
 .393م، ص3447الطريقي،  
27
 .94ص -91م، ص3893.  زيدان، 37م، ص3893المودودي،  
28
 .339، د.ط، جامعة المدينة العالمية، صاسة الشرعيةالسيمناهج جامعة المدينة العالمية، د.ت،  
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في االختيار ليست قائمة على أساس الشريعة اإلسالمية التي هي كل شيء في 

الدولة اإلسالمية
29

." 

 

من خالل ما سبق يتضح أن بعض أنصار هذا الفريق منع بالجملة مشاركة 

عن طرق غير المسلم في االنتخابات الرئاسية، وأشار إلى ذلك ضمنياً أثناء حديثة 

انتخاب الرئيس، والتي حصرها بأهل الحل والعقد، أو أهل االختيار، ومن طرف 

آخر نرى بعضهم قد فرق بين االنتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ فأجاز إشراكهم في 

البرلمانية ومنعهم من الرئاسية، ومنهم من لم يفرق فمنع إشراكهم مطلقاً مستدالً 

 بالتاريخ والمنطق والمعقول.

 

الرأي الثاني: يجوز للمواطنين من غير المسلمين المشاركة في االنتخابات 

العامة
30

 

يرى هذا الفريق أن من حق الذمي اإلدالء بصوته في االنتخابات واالستفتاءات في 

الدولة اإلسالمية؛ فلهم الحق بالمشاركة في انتخاب الرئيس، وكذلك انتخاب أعضاء 

رأيهم في االستفتاءات العامة، يقول األنصاري: البرلمان، إضافة لحقهم في إبداء 

"وأما حق االنتخابات واالستفتاء وعضوية المجالس البرلمانية؛ فال نرى مانعاً من 

مشاركة أهل الذمة للمسلمين فيها
31

." 

 

يرى هذا الفريق أن حق المواطنة َكفَِل للجميع بما فيهم المواطنين من غير 

الدولة التي يعيشون فيها المسلمين الحق في اختيار من يحكم
32

، كما أنهم ارتضوا 

االلتزام بقوانين الدولة فهم عنصر بناء وركيزة من ركائز الدولة، فلهم الحق في 

اختيار من يسير شؤون الدولة، ويلخص فكرة هذا الفريق الدكتور رحيل غريبة: "إن 

أن يعطوها غير المسلمين الذين رضوا أن يكونوا من أبناء دولة اإلسالم، ورضوا ب

والئهم وإخالصهم، وقبلوا بالخضوع ألنظمة اإلسالم وأحكامه، ومن ثم رضو 

بالعمل مع غير المسلمين من أجل إعزاز الدولة ورفعة شأنها وتثبيت أركانها ....، 

فهم أجدر بالمساواة في التعامل والتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات، ومنها حق 
                                                             

29
 .373م، ص3434الشريف،  
30

من القائلين بهذا القول: جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، انظر: الواعي، توفيق يوسف،  

. والدكتور عبد 36، الكويت: مكتبة المنار اإلسالمية، ص3، ط.، الفكر السياسي عند اإلخوان المسلمينم3443

، د.ط، قطر: دار نظام الحكم في اإلسالمم، 3893يد األنصاري، انظر: األنصاري، عبد الحميد إسماعيل، الحم

الحقوق والحريات م، 3444. والدكتور رحيل غرايبة، انظر: غرايبه، محمد رحيل، 78قطري بن الفجاءة، ص
. والدكتور 148ص -149، ص، عمان: المعهد العالمي للفكر االسالمي3، ط.السياسية في الشريعة اإلسالمية

، د.ط، كيف نحكم باإلسالم في دولة عصرية؟م، 3884أحمد شوقي الفنجري، انظر: الفنجري، أحمد شوقي، 

.والدكتور محمد سليم العوا، انظر: العوا، محمد سليم، 336اإلسكندرية: الهيئة العربية العامة للكتاب، ص

. والدكتور صالح الدين 93، القاهرة: دار الشروق، ص1، ط.في النظام السياسي للدولة اإلسالميةم، 3449

، بيروت: 3، ط.أثر المصلحة في السياسة الشرعيةم، 3448النعيمي، انظر: النعيمي، صالح الدين محمد قاسم، 

ضمان حقوق م، 3434. والدكتور صايل امارة، انظر: أماره، صايل أحمد حسن، 149دار الكتب العلمية،ص
، 6، العدد: 4، المجلة الدولية للبحوث اإلسالمية واإلنسانية المتقدمة، المجلدلسلم االجتماعياألقليات وأثره على ا

 .61م، ص3443. عطية، 64م، ص3/6/3434تاريخ النشر: 
31
 .78م، ص3893األنصاري،  
32

 . 61م، ص3434أمارة، 
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وع المواطنين لألصلح من تولي شؤونهم وحفظ االنتخاب الذي يعبر عن اختيار مجم

بيضتهم...
33

." 

 

ومن أدلة هذا الفريق عدم ورود أدلة من القرآن أو السنة تمنع من مشاركة 

الذمي في االنتخابات العامة للدولة االسالمية؛ فيكون األمر من دائرة المباحات
34
. 

 

الذمة واتخذوا منهم كما أن الخلفاء على مدار الدولة اإلسالمية شاوروا أهل 

مستشارين في األمور غير العقدية والدينية، فدل ذلك على جواز مشاركتهم في منح 

أصواتهم الختيار حاكم البالد وممثليهم في البرلمانات
35
. 

 

بينما للدكتور زيدان فلسفة أخرى في منحهم حق المشاركة باالنتخاب، فيرى 

الدول المعاصرة تسمح بالقول بمنحهم زيدان أن شكل المنظومة الحالية للحكم في 

هذا الحق؛ لكون مهام الرئيس في زماننا تختلف عما كانت عليه في السابق، فخلت 

مهامه اليوم من األعمال الدينية وبقيت األعمال الدنيوية، وبناء على ذلك جاز 

التصويت من قبل المسلم وغير المسلم، وعليه لو عادت مهام اإلمام ) الرئيس( لما 

انت عليه في الماضي، عندها يمنع تصويت غير المسلم على رئيس البالد؛ كون ك

وظيفته دينية دنيوية
36
. 

 

 المناقشة ورأي الدراسة في المسألة وأدلة الترجيح .5

 

الرأي  ترجح الدراسةبعد سرد اآلراء في المسألة، واالطالع على أدلة كل منها، 

سلم في االنتخابات الرئاسية الثاني والقائل بجواز مشاركة المواطن غير الم

 والبرلمانية، واالستفتاءات العامة.

 

مناقشة أدلة المانعين إلشراك المواطنين من األقليات الدينة في االنتخابات العامة، 

 وأدلة الترجيح

 

لقد حوى هذا الرأي على فروع عدة، وبناء علية سيناقش الباحث هذا الرأي من 

 تتضمن أدلة ما رجحه الباحث. خالل نقاط حتى تضح المسألة، كما

 

: إنَّ القول بأن اختيار الرئيس أمر من اختصاصات أهل الحل والعقد، أوالً 

فيجاب عليه بأن من الصحيح أن كتب األقدمين قد تحدثت عن هذه الطريقة، وأن من 

وظائف هذه المؤسسة اختيار الحاكم ومبايعته مبايعة خاصة، ومن ثم عرض األمر 

                                                             
33
 .317م، ص3444غريبة،  
34

، د.ط، الفكر والنظام السياسي في اإلسالمالحريات العامة في م، 3891العيلي، عبد الحكيم الحسن،  

 .133دار الفكر العربي، 
35
 .133م، ص3891العيلي،  
36
 .94ص -91م، ص 3893زيدان،  
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لمبايعته بيعة عامة، ولكن هل هذه المؤسسة "الحل والعقد" مؤسسة  على بقية الشعب

منصوص عليها بالشرع وأصل من أصول الدين، أم أنها أمر اجتهادي؟
37
إن  .

جماعة الحل والعقد أمراً ناسب زماناً معيناً نتيجة لطبيعة الدولة اإلسالمية في ذلك 

مقبولة ومناسبة لذلك  الزمان من ظروف سياسية واجتماعية، فكانت هذه الطريقة

 الزمان، وليس بالضرورة أن تناسب زماننا.

 

اختيار الحاكم أمر يعود لمجموع الشعب بحكم أن السلطان لألمة؛ فهي  إنَّ 

صاحبة الصالحية في اختيار من يحكمها، وطبيعة البيعة في اإلسالم تؤكد أن 

توصيفها قريب من عقد الوكالة
38

بشؤون الدولة،  ، فالشعب يوكل من يختاره للقيام

 وهو حر باختيار من يوكله بهذا األمر نيابة عنه.

 

لم يحدد اإلسالم شكالً معيناً النتخاب الرئيس أو من يمثل الشعب، بل تركه 

لالجتهاد والعرف والزمان ما دام حق الشورى مكفول، والقول بأن األمر من 

يد أهل الحل اختصاص جماعة معينة هو أمر ال يصلح لزماننا، فكيف سيتم تحد

والعقد؟ وعلى أي أساس سيتم اختيارهم؟ إن األمر يعود للعرف االجتماعي 

والتركيبة االجتماعية للدولة، فناسب هذا األمر ما كانت عليه التركيبة االجتماعية 

للدولة في سالف الزمان، وال يناسبها في زماننا، يقول محمد أبو فارس: "اإلسالم لم 

يار رئيس الدولة ويلزم بها حتى يحرم علينا أن نمارس يعتمد طريقة معينة الخت

غيرها...، إن طريقة االختيار ليست ثابته، فقد تصلح طريقة لزمن معين ولفترة 

معينة ويظهر غيرها أكثر مالئمة منها في زمن آخر
39

"، ويقول عبد الكريم عثمان 

السماء نحن  في معرض حديثه عن طريقة اختيار الحاكم: "فهو ليس أمراً منزالً من

ملزمون بالتقيد به، وإنما للمسلمين أن يختاروا الطريقة التي تتناسب مع ظروفهم 

وبيئاتهم وأزمانهم
40

". وأكد عدالن أن الشرع لم يفصل في طريقة اختيار اإلمام؛ ألن 

األمور التفصيلية قد يحتاج إليها في زمان دون زمان ومكان دون مكان، 

الحكمة أن ينص على جميع التفصيالت لتكون على وبتفصيالت متباينة، وليس من 

مستوى واحد
41
. 

 

صحيح أن االنتخابات بشكلها الحالي أمر غربي ولكنها تحمل في طياتها 

معاني العدل والشورى، فالشعب هو من يختار حاكمه بطريقة نزيهة بعيدة عن 

الغش والخداع، وما يَمارس في بعض الدول من الخداع والغش في االنتخابات إنما 

عن فساد المنظومة  هو أمر عارض ناتج عن فساد المنظومة السياسية للبلد ال

االنتخابية، والقول أن مصدرها غربي، فهذا ال يمنع من اقتباسها وتحويرها بما 
                                                             

37
 . 143ص -143م، ص 3444غريبة، 

38
 .316، القاهرة: دار الشروق، ص3، ط.من فقه الدولة في اإلسالمم، 3887القرضاوي، يوسف،  
39
 . 339م، ص3896أبو فارس،  
40
 .349، بيروت: دار اإلرشاد، ص3، ط.، النظام السياسي في اإلسالمم3896ن، عبد الكريم، عثما 
41

المساحات المشتركة والمفردات المترددة بين الدولة المدنية والدولة م، 3434عدالن، عطية،  
في كوااللمبور  رؤية إسالمية، المنعقد -، ورقة بحثية مشاركة في المؤتمر السنوي األول الدولة المدنيةاإلسالمية

 .33م، ص3434/ نوفمبر/ 33-31
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يتالءم مع ضوابط الشرع الحنيف، يقول القرضاوي: "وال يوجد شرعاً ما يمنع 

اقتباس فكرة أو نظرية أو حل عملي من غير المسلمين
42

". ويذكر عدالن أنه ال 

ان نافعا وغير مصادم ألحكام الشرع لمجرد أنه غير يصح رد كل ما هو غربي إذا ك

محلي، وذكر أن االنتخابات المباشرة من الشعب هي من قبيل اآلليات االجرائية التي 

تحقق مبدأ سلطان األمة، فال ضير في اقتباسها
43
. 

 

وتماشياً مع هذا الرأي فإذا ما علمنا أن وظيفة أهل الحل والعقد هي اختيار 

أولية وترشيحه ليبايعه بقية الشعب، فيمكن القول أن خضوع الرئيس بصورة 

المرشح لقوانين وشروط معينة تؤهله للترشح من قبل أهل االختصاص، فهذه عملية 

 مشابهة لعمل هيئة الحل والعقد فال لزوم لهذه المؤسسة في زماننا.

 

فكرة إيجاد مؤسسة حل وعقد يتمتع أعضاؤها بشروط معينة والتي منها  إنَّ 

اإلسالم، فكرة ليست بأصل من أصول الدين، وال هي من ثوابت النظام السياسي 

اإلسالمي، وهي غير منصوص عليها ال باسمها وال هيئتها ال في الكتاب وال في 

السنة
44

، فإن ناسبت زماناً ما، فال يعني أن تصلح لكل األزمان، وال حرج في 

 تجاوزها.

 

اإلسالمي من مشاركة أهل الذمة في  : وأما استداللهم بخلو التاريخثانياً 

اختيار الخلفاء الراشدين، فيرد عليه بأن هذا األمر كان متماشياً مع الظروف العامة 

للدولة في ذلك الزمان، فالدولة كانت محاطة بأعدائها من كل جانب وبالتحديد من 

ن ال دولة الروم، وكانت الحروب دائرة بينها وبين الدولة اإلسالمية، فمنطقياً أ

يشارك أهل الذمة في المشاورات الختيار خلفاء المسلمين
45
. 

 

إنَّ الناظر لظروف وواقع دولة الخالفة الراشدة وما يحيط بها من أخطار 

واستهداف من قبل أعدائها، يعرف حجم الخطر المحدق بها، إضافة أن الدولة ما 

رف مدى انتمائهم لها، زالت فتية وفي بداية نهوضها، وأهل الذمة القاطنون بها ال يُع

فكثر من دخل تحت مسمى أهل الذمة في الدولة، ولم يمض وقٌت كافٍليُعرف مدى 

إخالصهم وانتمائهم للدولة وقوانينها، كل ذلك يؤكد أن السبب في استبعادهم من 

 المشاركة مرده لهذه األمور وليس لسبب شرعي منصوص عليه.

الزمان من عدم تبين إخالص أهل فإذا كان هذا حال الدولة الوليدة في ذلك 

الذمة وانتمائهم لوطنهم واحترامهم لقوانينه، فاليوم تؤكد الشواهد على غير ذلك، 

فنرى المسيحين القاطنين في البالد اإلسالمية يعلنون والئهم لوطنهم، ويحترمون 

                                                             
42
 .319، القاهرة: دار الشروق، ص3، ط.من فقه الدولة في اإلسالمم، 3887القرضاوي، يوسف،  
43

 . 33م، ص 3434عدالن، 
44

م، بين الريسوني والعودة الدور هل هو للشعوب أم ألهل 3433الريسوني، أحمد، والعودة، سلمان،  

 م.3433/ 3/ 33الرابعة، مركز نماء للبحوث والدراسات، تاريخ النشر: الحل والعقد؟ الحلقة 

http://nama-center.com/DeliberDatials.aspx?id=10 
45
 .133م، ص3891العيلي،  



86 
 

 قوانينه، وال يكونون للعدو عوناً على أبناء وطنهم إال ما ندر، وهذا الندور موجود

أيضا بين المسلمين الذين قد يبيعوا وطنهم لعدوهم ويكشفوا ظهر الدولة له، وما يدل 

على ذلك مسيحيو فلسطين؛ فأعلنوا تضامنهم ووقوفهم لجانب الفلسطينيين في تحقيق 

التحرر رغم كل المغريات التي يقدمها العدو الصهيوني لهم، فهم يعبرون عن 

 لمين، ويشاركونهم األلم واألمل.وقوفهم مع إخوانهم في الوطن من المس

 

: وأما استداللهم بأن القول بجواز إشراكه في اختيار رئيس المسلمين ثالثاً 

مدعاة ألن يختاروا حسب مصالحهم وعقائدهم، وقد ال يدركون من هو الصالح 

لتولي أمر المسلمين، فهذا كالم جانب الصواب؛ ألن من سيرشح نفسه لرئاسة 

فر فيه شروط معينه؛ ومنها التزامه بأحكام اإلسالم، وقبلها أن المسلمين يجب أن تتو

يكون مسلماً، وما يقدمه المرشح من برنامج انتخابي إنما هو أمر ال يعدوا رؤيته 

لتيسير شؤون البالد المدنية واالقتصادية...، وهم سيختارون مرشح مسلم وال خيار 

فهذا أمر يعود لهم، وهم أحرار أمامهم، وأما أنهم يعتقدوا بصواب برنامج على آخر 

كما بقية الشعب في اعتقاد من هو األصلح واألصوب واألقدر على تنفيذ برنامجه، 

 وال نلزمه ببرنامج دون االخر.

 

: أن النظرة المقاصدية تتفق مع القول بإشراكهم في اختيار من رابعاً 

في الدولة  سيحكمهم، فمن مقاصد الشريعة الفرعية استتباب األمن ونزع الفتنة

اإلسالمية
46

، فالقول بمنحهم هذا الحق وإشعارهم أنهم مواطنون لهم حقوقهم أسوة 

ببقية المواطنين، يكون عامالً من عوامل االستقرار المجتمعي؛ فال يتظاهروا بحجة 

 من استغالل األقليات لتنفيذ خططهمهضم حقوقهم، وفي ذلك قطع ليد أعداء الدولة 

ستغالل اآلخرين هو شعورهم بهضم الحق، وإشعال نار الخبيثة، فأسهل طريقة ال

الحقد والثأر ممن سلبه حقه، وفي المقابل فإن أهم أسباب الوالء هو شعور األقليات 

بالمساواة مع بقية الشعب، وبذلك تقطع السبل على كل المؤامرات الخارجية المحاكة 

الفنجري: "ليس من الستغالل األقليات إلثارة الفتن في المجتمع المسلم، يقول 

المفروض أن يكون هناك عدم والء من األقليات غير المسلمة في الدولة اإلسالمية، 

ألن عدم الوالء ال ينشأ إال عند الشعور بعدم المساواة، أو فقدان العدل واألمان، أو 

ضياع بعض الحقوق
47

." 

 

ت : إن الحديث يدور عن أقلية، بمعنى أنهم مهما بلغوا من األصواخامساً 

فتأثيرهم محدود، وال يلغون التوجه العام لألغلبية المسلمة، فلماذا إذاً نمنعهم من 

المشاركة ونثير القالقل في البالد ونحن في غنى عنها، ما دام تأثيرهم محدود في 

 أحسن أحواله؟.

 

                                                             
46

المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  3، ط:نحو تفعيل مقاصد الشريعةم، 3443عطية، جمال الدين، 

، مجلة المسلم مقصد حفظ نظام األمة  مقاربة مقاصديةم، 3433ان، . بوزيان، علي337دمشق: دار الفكر، ص

 .344المعاصر، العدد: 
47
 .99م، ص3884الفنجري،  
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: أليس من حقهم أن ينتخبوا من يمثلهم في المجالس البرلمانية؟ فعضو سادساً 

نقل مطالب وأوجاع الشعب، أليسوا هم من الشعب ولهم مطالب  البرلمان وظيفته

تخص حياتهم اليومية؟ فال وجاهة لحرمانهم من اختيار من يحمل مطالبهم ويسعى 

 لحلها.

 

: وبالنظر لمبدأ المعاملة بالمثل فإننا نجد معظم الدول الغربية التي ال سابعاً 

المشاركة باالنتخابات الرئاسية  تدين باإلسالم ال تمنع مشاركة األقلية المسلمة من

والتشريعية، ومبدأ المعاملة بالمثل مبدأ معروف في الفقه اإلسالمي، وال يمنع من 

 أخذه في هذه المسألة؛ طالما أنه ال يخالف نصاً شرعياً أو أمراً دينياً.

 

البر والقسط الذي أمرنا هللا تعالى بهما في كتابه العزيز يحتم علينا  إنَّ 

في العملية االنتخابية، فما معنى البر إذا منعناهم وصادرنا حقهم في اختيار إشراكهم 

 من يحكمهم ويمثلهم؟.

 

 إشراك األقليات الدينية باالنتخابات العامة في القانون األساسي الفلسطيني  .6

 

نص القانون الفلسطيني على أن حق المشاركة السياسية مكفول لكل من هو 

سياسية من بينها الحق في االنتخابات العامة،  فلسطيني، ونص على عدة حقوق

( من القانون األساسي الفلسطيني: "للفلسطينيين حق المشاركة في 36فنصت المادة )

 -الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحقوق اآلتية :...

باالقتراع  التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلين منهم، يتم انتخابهم

العام وفقاً للقانون
48

." 

 

وعند الرجوع لقانون االنتخابات الفلسطينية؛ فهو يحدد شروط من له حق 

االنتخاب، واستبعد منها االنتماء الديني، فكفل لكل من هو فلسطيني مستوٍف لشروط 

االنتخاب أن يشارك بالعملية االنتخابية بغض النظر عن معتقده الديني، فنصت 

( من قانون االنتخابات: "االنتخابات حق لكل فلسطيني في الضفة الغربية 39المادة )

بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة، ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في 

هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي واالنتماء 

يةالسياسي والمكانة االجتماعية واالقتصادية والعلم
49

." 

 

وعلى أرض الواقع ومع قلة االنتخابات العامة سواء الرئاسية منها 

والتشريعية في فلسطين، فقد شارك المواطنون الفلسطينيون من غير المسلمين في 

اختيار من يمثلهم، ولم تقف الديانة حيلولة دون مشاركتهم في التصويت على ممثلين 

 الشعب.

                                                             
48
 .36م، الباب الثاني: المادة 3443القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام  
49
 .39م، الباب الرابع: المادة 3447قانون االنتخابات العامة الفلسطينية لعام  
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لفلسطيني قد كفل لألقليات حق من خالل ما سبق يتضح أن القانون ا

المشاركة في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية، وجعل المواطنة الضابط لممارسة هذا 

الحق بغض النظر عن المعتقد الديني، وعملياً شارك أفراد األقليات من مسيحيين 

وسامريين في شتى االنتخابات الفلسطينية السابقة من رئاسية إلى برلمانية إلى 

 ات محلية.بلدي

 

في ختام هذا المبحث يخلص الباحث إلى وجود توافق بين ما رجحه وبين ما 

نص عليه القانون األساسي الفلسطيني، في اعتبار المشاركة باالنتخابات العامة حق 

مكفول لجميع المواطنين بغض النظر عن معتقدهم الديني، وأن االختالف الديني 

 ليس سبباً لسلب الحق االنتخابي.

 

 الخاتمة .7

 

 اآلتي:ء من هذه الدراسة فقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛ وهي كبعد االنتها

 

  األقلية الدينية: فئة من مواطني دولة ما، يعتنقون ديانة مخالفة لما عليه غالبية

 مواطني هذه الدولة.

 

  والةال يوجد طريقة ثابته ألزم بها اإلسالم ال يجوز الخروج عليها الختيار 

 األمر، واالنتخابات العامة طريقة شرعية الختيار رئيس الدولة وممثلي الشعب.

 

  ناقش العلماء المعاصرين حكم إشراك المواطنين من غير المسلمين في

االنتخابات العامة، وتراوحت أقوالهم بين مانع ومجيز، وبين مفرق بين 

 فريق.االنتخابات الرئاسية والبرلمانية، واختلف المستند عند كل 

 

  يجوز للمواطنين من غير المسلمين المشاركة في االنتخابات الرئاسية

والبرلمانية واالستفتاءات العامة، وهذا حق مكفول لهم، وال يتعارض مع الشرع 

 .الحنيف

 

  نص القانون األساسي الفلسطيني على حق المشاركة في االنتخابات لكل

عتبره حق مكفول لجميع المواطنين، بغض النظر عن المعتقد الديني، وا

المواطنين، وبذلك يتفق ما نص عليه القانون األساسي الفلسطيني مع ما رجحته 

 .الدراسة

 

 قائمة المراجع
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  ،ضمان حقوق األقليات وأثره على السلم (م3434)أماره، صايل أحمد حسن ،

العدد: ، 4االجتماعي، المجلة الدولية للبحوث اإلسالمية واإلنسانية المتقدمة، المجلد

 م.3/6/3434، تاريخ النشر: 6

  ،م، نظام الحكم في اإلسالم، د.ط، قطر: دار 3893األنصاري، عبد الحميد إسماعيل

 قطري بن الفجاءة.

  ،مقصد حفظ نظام األمة  مقاربة مقاصدية، مجلة المسلم (م3433)بوزيان، عليان ،

 .344المعاصر، العدد: 

 ( ،األحك3887توبولياك، محمد سليمان ،)ام السياسية لألقليات المسلمة في الفقه م

 ، عمان: دار النفائس، وبيروت: دار البيارق.3اإلسالمي، ط.

  ،(م3873)ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،

 .، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده4بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط.

  ،نهاية (م3894)الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين ،

 المحتاج إلى شرح المنهاج، ط. األخيرة، بيروت: دار الفكر.

  ،بين الريسوني والعودة الدور هل هو (م3433)الريسوني، أحمد، والعودة، سلمان ،

والدراسات،  للشعوب أم ألهل الحل والعقد؟ الحلقة الرابعة، مركز نماء للبحوث

 م.3433/ 3/ 33تاريخ النشر: 

http://nama-center.com/DeliberDatials.aspx?id=10 

  ،3، أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم، ط.(م3893)زيدان، عبد الكريم ،

 مؤسسة الرسالة.بغداد: مكتبة القدس، وبيروت: 

  الشايب، بشير، د.ت، مفهوم األقليات وعوامل نشأتها، المجلة اإلفريقية للعلوم

السياسية، رابط المجلة: 

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=105:-l-&catid=12:2010-12-09-22-56-

15&Itemid=10 

  ،وضع األقليات في الدولة اإلسالمية، مجلة (م3434)الشريف، محمد بن شاكر ،

 .ه3437البيان، التقرير االستراتيجي الثالث لعام 

  ،الوضع القانوني في فلسطين، فلسطين: جامعة (م3448)صالح، زيد محمود ،

 فلسطين األهلية.  

  ،التعامل مع غير المسلمين وأصول (م3447)الطريقي، عبدهللا بن إبراهيم ،

 ، الرياض: دار الفضيلة.3واستعمالهم، ط.معاملتهم 

  ،3، النظام السياسي والدستوري في اإلسالم، ط.(م3447)ضميرية، عثمان جمعة ،

 الشارقة: جامعة الشارقة.

  ،بيروت: دار 3، النظام السياسي في اإلسالم، ط.(م3896)عثمان، عبد الكريم ،

 اإلرشاد.

  ،مفردات المترددة بين الدولة ، المساحات المشتركة وال(م3434)عدالن، عطية

المدنية والدولة اإلسالمية، ورقةبحثية مشاركة في المؤتمر السنوي األول الدولة 

 م.3434/ نوفمبر/ 31-33رؤية إسالمية، المنعقد في كوااللمبور  -المدنية

http://nama-center.com/DeliberDatials.aspx?id=10
http://nama-center.com/DeliberDatials.aspx?id=10
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  ،القاهرة: دار 3م، النظرية العامة لنظام الحكم في اإلسالم، ط.3433عدالن، عطية ،

 اليسر.

 المعهد العالمي  3، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ط:(م3443)ة، جمال الدين، عطي

 الفكر.للفكر اإلسالمي، دمشق: دار 

 ( ،معجم اللغة العربية المعاصرة، 3449عمر، أحمد مختار عبد الحميد وآخرون ،)م

 ، عالم الكتب.3ط.

  ،القاهرة: 1ط.، في النظام السياسي للدولة اإلسالمية، (م3449)العوا، محمد سليم ،

 دار الشروق.

  ،الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي (م3891)العيلي، عبد الحكيم الحسن ،

 في اإلسالم، د.ط، دار الفكر العربي.

  ،الحقوق والحريات السياسية في الشريعة (م3444)غرايبه، محمد رحيل ،

 ، عمان: المعهد العالمي للفكر االسالمي.3اإلسالمية، ط.

  ،عمان: 3، النظام السياسي في اإلسالم، ط.(م3896)أبو فارس، محمد عبد القادر ،

 الفرقان.دار 

  ،كيف نحكم باإلسالم في دولة عصرية؟، د.ط، (م3884)الفنجري، أحمد شوقي ،

 اإلسكندرية: الهيئة العربية العامة للكتاب.

  م.3443القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام 

 م. 3447ات العامة الفلسطينية لعام قانون االنتخاب 

 ،القاهرة: دار 3، من فقه الدولة في اإلسالم، ط.(م3887 )القرضاوي، يوسف ،

 الشروق.

 ( ،أحكام أهل الذمة، ط.3443ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية ،)تحقيق: 3م ،

 طه عبد الرؤوف سعد، بيروت: دار الكتب العلمية.

  ،القضايا الخالفية في مشروع دستور الدولة، فلسطين: ، (م3444)كايد، عزيز

 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

  ،موسوعة السياسة، د.ط، بيروت: المؤسسة (د.ت)الكيالي، عبد الوهاب وآخرون ،

 العربية للدراسات والنشر.

  ،(د.ت)الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،

 األحكام السلطانية،. د.ط. تحقيق: أحمد جاد، القاهرة: دار الحديث.

  ،الشورى (م3898)المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية مؤسسة آل البيت ،

في اإلسالم، د.ط، عمان: المجمع الملكي، تضمن هذا الكتاب عدة بحوث تتعلق 

 بالشورى وأحكامها جمعت في ثالث مجلدات.

 1ه(، لسان العرب، ط3434د بن مكرم بن على، أبو الفضل، )ابن منظور، محم  ،

 بيروت: دار صادر.

  ،بيروت: 3، تدوين الدستور اإلسالمي، ط.(م3893)المودودي، أبو األعلى ،

 الرسالة.مؤسسة 
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  ،السياسة الشرعية، د.ط، جامعة المدينة (د.ت)مناهج جامعة المدينة العالمية ،

 العالمية.

  ،أثر المصلحة في السياسة الشرعية، (م3448)النعيمي، صالح الدين محمد قاسم ،

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.3ط.

  ،3، الفكر السياسي عند اإلخوان المسلمين، ط.(م3443)الواعي، توفيق يوسف ،

 الكويت: مكتبة المنار اإلسالمية.

 ( ،الصراعات العرقية واستقرار الع3443وهبان، أحمد ،)الم المعاصر، م

 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.


