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 املجالس النیابیة يف الفکر اإلسالمي والنظم املعاصرة

 دکتور/ علي أحمد شیخون 

 ملخص البحث 
الفكر اإلسالمي إلدارة   �� توفر قواعد أسس  كث��ين عن  تثار عند  اإلجابة عن �ساؤالت   �� البحث  تتمثل مش�لة 

الدولة، وم��ا مشاركة األمة ل�حاكم �� القرارات املهمة والرقابة عليھ، وهل يمتلك الفكر اإلسالمي نظما تحقق هذا؟ 

يب�ى ع�� القواعد واملبادئ اإلسالمية أنجع لألمم �� تحقيق   وهل يوجد بالتار�خ اإلسالمي تطبيق �عضد هذا؟ وهل ما

 ��ض��ا وتقدمها مما تحققھ النظم السياسية املعاصرة؟ 

و��دف البحث إ�� إبراز سبق الفكر والتطبيق اإلسالمي �� أمر مشاركة ا�جتمع ل�ح�ام �� إدارة الدولة، و�يان أ��ما 

قواعد الشريعة اإلسالمية أم ما ي�ون من اخ��اع البشر وال يرتكن ع��  أنجع ل��ضة األمم والشعوب هل ما يقوم ع��  

أسس وقواعد ثابتة، وضرورة اإلفادة من �ل التجارب البشر�ة �� موضوع مشاركة ا�جتمع ل�ح�ام �� إدارة الدولة 

 ما لم يتعارض مع قواعد وأسس الشريعة اإلسالمية. 

األساسية �� اإلدارة �� الفكر اإلسالمي، سبق ��ا النظم املعاصرة أن أمر الشورى من املبادئ وقد خلص البحث إ�� 

بقرون، ونمتلك �� تراثنا اإلسالمي �� �ل ا�جاالت ما يمكننا من مجاراة التطورات املتسارعة �� أمور اإلدارة وغ��ها،  

ل بلد، وتظل طر�قة شرط أن ننفض ع��ا الغبار وأن نطبق مباد��ا، ونطور أدوا��ا بما يتناسب مع ظروف العصر ل�

�شكيل مجلس أهل ا�حل والعقد (مجلس الشورى) وعدد أعضائھ وتخصصا��م من أمور الدنيا ال�ي تركت ألهل 

�ل عصر ومصر لتحددها حسب ظروفها، وتمثل مجالس أهل ا�حل والعقد �� الفكر والتار�خ اإلسالمي ا�جالس 

الفك يتفوق  النبوي،  العصر  منذ  وواقعا  حقيقة  إياها النيابية  رابطا  العضو�ة  شروط  تحديد   �� اإلسالمي  ر 

بالتخصص والكفاءة �� أداء املهام والواجبات، ال ينب�� الر�ط ب�ن ما قرره الفكر اإلسالمي من مبادئ �� موضوع 

الشورى ومهام أهل ا�حل والعقد وشروط عضو���ا و��ن التطبيق غ�� املكتمل أو املنحرف عن املبادئ األساسية 

 �خ اإلسالمي أو املعاصر م��ا، فاالنحراف عن املبادئ ال �عي��ا. ع�� التار 

 شروط العضو�ة.  –مهام وصالحيات  –أهل ا�حل والعقد  –ال�لمات املفتاحية: مجالس نيابية 
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Abstract 
This study aims to examine issues and answer the questions raised about the availability of 

fundamental rules in Islamic thought for the management of the state. These questions include: what 

is the nature of participation between the people and the presidents in important decisions? how do 

oversight the presidents? to what extent does Islamic thought possess systems and rules to achieve 

this? Is there an application in Islamic history that supports this? Is what is built on Islamic rules and 

principles more effective for nations to achieve their renaissance and progress than what is achieved 

by contemporary political systems? The study aims to highlight the precedent of Islamic thought and 

application in the issue of society’s participation with the president in managing the state, to indicate 

which is more effective for the renaissance of nations and peoples, and clarify that the issue of 

society’s participation with the president in managing the state does not contradict the rules and 

foundations of Islamic Sharia. The study concluded that the issue of shura is one of the basic 

principles of management in Islamic thought, which preceded contemporary political systems by 

centuries, and we possess our Islamic heritage in all fields that enable us to keep pace with the rapid 

developments in issues of management and others, provided that we dust it off and apply its 

principles, develop its tools in proportion to the circumstances of the age for each country, and the 

method of forming the Council of People of Solution and Contract (the Shura Council), the number 

of its members, and their specializations are among the worldly matters left to the people of each era 

to be determined according to their circumstances.  

Keywords: Parliaments – Ahlu elhall wal Akd - tasks and powers – membership conditions . 

 مشکلة الدراسة
منذ ان��اء دولة ا�خالفة العثمانية وسيطرة االستعمار ع�� معظم دول العالم اإلسالمي �عيش األمة االسالمية بحالة  

تنظر  االستعمار�ة،  وا�جتمعات  الدول  ع��  عالة  أصبحت  ح�ى  ا�حياة،  مجاالت  معظم   �� والتخبط  ال��دي  من 
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وأصبح �ع��ي من يقلدهم ويعمل عملهم و�تبع خطوا��م باست�انة إ�� ما عندهم و�عت��ه ن��اسا يجب االهتداء بھ،  

اإلسالمية  أمتنا  تار�خ  بأن  علما  وتطورهم،  وتقدمهم  قو��م  حاز  و�أ��ا  املتوهم  والفخر  بالنشوة  شعورا  �ع��يھ 

وامتالكها ا�حضارة اإل�سانية والتقدم العل�ي هو من يجب أن �شعر صاحبھ بالنشوة والفخر ا�حقيقي�ن ملا قدمتھ 

 رة اإلسالمية من نفع حقيقي لإل�سانية وليس لألمة اإلسالمية فحسب. ا�حضا

السيا��ي، مقلدين قشورها  ا�جال  وم��ا  ا�حياة  �� معظم مجاالت  املتقدمة  األمم   ر�اب   �� اآلن  املسلمون  ويس�� 

آلن، ومع ذلك متبع�ن أسماءها ومظهرها ال جوهرها، ولو أننا اتبعنا جوهرها لكنا �� أوضاع مختلفة عما نحن فيھ ا

واإلتقان  ا�جودة  حيث  من  عندهم  ما  ع��  يتقدم  ما  القرون  عشرات  منذ  ف��ا  الفكر�ة  ا�حضار�ة  جعبتنا  فإن 

واملناسبة للمهمة وتحقيق الغايات، ومن هذا ا�جالس النيابية ال�ي تقوم بدور العمود الفقري �� السياسة �� العصر 

ختلفة �� قرارا��ا ا�خاصة بأمورها الداخلية أو �عالقا��ا مع اآلخر سواء  ا�حديث، و�عتمد عل��ا الدول بمستو�ا��ا ا�

 دول ا�جوار أو النظام العاملي ب�افة منظماتھ وم�وناتھ. 

وتتمثل مش�لة الدراسة �� نظرة كث��ين من املسلم�ن إ�� النظم املعاصرة السياسية واالقتصادية وغ��ها ع�� أ��ا 

 سبب تقدم ا�حياة �� الدول املتقدمة، ولذا فتجيب الدراسة ع�� األسئلة التالية:إبداع ينب�� االقتداء بھ، ألنھ 

 هل قدم الفكر السيا��ي اإلسالمي قواعد وأسس إل�شاء هيئات تمثل أر�انا للدولة �� أي زمن؟ 1

 ؟هل وجد �� التار�خ اإلسالمي نماذج تطبيقية �� مجال تنظيم الدول خاصة السلطات التشريعية والرقابية 2

 هل �عت�� الهيئات التشريعية والرقابية �� النظم املعاصرة سبقا ليس لھ مثيل �� التار�خ اإلسالمي؟ 3

 هل �عت�� أهل ا�حل والعقد هم أهل الشورى، أو يمثلون ا�جالس النيابية لألمة؟  4

 أهداف األمم والشعوب؟ أي النظام�ن �� ا�جالس النيابية �� الفكر اإلسالمي أو الفكر املعاصر أنجع �� تحقيق  5

 أهداف الدراسة 
 ��دف الدراسة إ�� تحقيق األهداف التالية: 
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 إبراز سبق الفكر اإلسالمي �� أمر ا�جالس النيابية وقيامها بدور مهم �� ضبط كيان الدولة.  -

اهمة �� ، وأ��ما أنجع ��  املسإبراز الفرق ب�ن الشورى وآليا��ا �� الفكر اإلسالمي والديموقراطيات األخرى  -

 .��ضة األمم

ت�ون  - ألن  صا�حة  وأسس  قواعد  ع��  �عتمد  الذي  اإلسالمي  الفكر   �� الهائلة  لل��وة  العودة  أهمية  بيان 

 مصدرا و�لهاما لتطور النظم بل وا�حياة �لها. 

إبراز إم�انية االستفادة من التجارب املتنوعة من الغ�� سواء �انت التجارب سياسية أو غ��ها �� تطو�ر   -

 ة ا�حياة طاملا ال تتعارض مع قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية.منظوم

 الدراسات السابقة
توجد ندرة �� الدراسات السابقة �� هذا املوضوع، وما اطلع عليھ الباحث هو عدة دراسات قر�بة الشبھ من هذه 

 الدراسة، وأهمها ما ي��:

المعلومات الشورى: إدارة  في  2003 بمجلس  الشورى  )   اإلسالم،  نيابية  ممارسة   )

 تجربة المملكة العربية السعودية

�� دراسة إحصائية قامت ��ا إدارة املعلومات بمجلس الشورى السعودي، وقد خلصت هذه الدراسة إ�� أن هناك   

 فارق جوهري ب�ن الشورى �� اإلسالم والديمقراطية، �� املفهوم والتطبيق خاصة �� مجال التشريع.

 جلس الشورى السعودي ع�� التعي�ن مع مراعاة عدة أ�عاد الزمة لت�و�ن ا�جلس �� أداء مهامھ. يقوم ت�و�ن م 

 �ش��ط عدة شروط الختيار و�عي�ن عضو مجلس الشورى مرتبطة بالكفاءة والصالح وا�جنسية.

ند ا�خالف �جلس الشورى عدة اختصاصات �شريعية ورقابية ليس من بي��ا اختيار امللك وتوليتھ أو عزلھ، لكن ع 

 مع مجلس الوزراء حول �شريع يحسم امللك القرار.  
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األحمر: التطبيق  2017المختار  وإمكانات  والنشأة  المفهوم  دراسة  والعقد  الحل  أهل    :
 في العصر الحديث 

خلصت هذه الدراسة إ�� نتائج يمكن أن تف��ي إ�� رؤى وآفاق رحبة ملا يخص إعادة صياغة مفهوم جديد ألھل  

يجمع ب�ن استلهام التراث اإلسالمي وما أنتجھ العقل اإل�سا�ي، ويسهم �� إصالح واقع الدولة ا�حديثة   ا�حل والعقد؛ 

ونظمها بالتحرر من قيود الش�ل ال�ي سيطرت ع�� العقل اإلسالمي ف��ة من الزمن دون االرتماء �� أحضان النظم 

  ا�حديثة والتكيف معها.

دئھ ال�ي تأسس عليها، ثم توظيفها أو نقلها إ�� أنظمة ومؤسسات عمل يمكن أن يصار إ�� استلهام قيم املفهوم ومبا

 حديثة بالطر�قة ال�ي تناسب �ل مجتمع. 

وك��ھ   ح�ن ظل منطقھ   �� وتطبيقاتھ   ومداخلھ  التار�خية  التجر�ة اإلسالمية   �� والعقد  ا�حل  أھل  �عدد مفهوم 

 ومضمونھ واحدا.  

ألمة مثلما حصل �� �عض ا�حقب التار�خية نتيجة انحراف الفعل  أن مفهوم أهل ا�حل والعقد ال يراد بھ إلغاء ا

مضامينھ  �ل  عن  �عيدا  وش�ليا  صور�ا  املفهوم  واستخدم  املعهودة،  أسسھ  عن  وخروجهم  ل�حاكمين،  السيا��ي 

 . وأسسھ

الباز:   النيابية    1998داود  والديموقراطية  لجوهر    –الشورى  وتأصيلية  تحليلية  دراسة 

 مان) النظام النيابي (البرل 

 خلصت هذه الدراسة إ��: 

الشورى نظام خاص تتم�� بھ الدولة اإلسالمية ال يطوع ليوافق املسميات والنظر�ات ا�حديثة، ألن ذلك ملن يز�ده 

�شر�فا فيكفيھ أنھ �شريع رب العزة، ولهذا فإن الدولة اإلسالمية لها ذاتي��ا ا�خاصة ال�ي يذهب ر�حها و�خف م��ا��ا 

 ا�خسران والهالك إن �� حادت عن هذه الذاتية فالشورى أساس ا�حكم ودعامتھ. وترد موارد 

الشورى �� قمة الديموقراطية، إذ ال سلطة مطلقة للشعب و�نما يحكم الشرع �� إطار من املرونة ال�ي ال �سمح  

 بالتخ�� عن مصدر اإللزام الشرع وهو هللا عز وجل.
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 والعقد  ي��ك ل�ل أهل عصر اختيار طر�قة أهل ا�حل 

 ترتبط الشورى ارتباطا وثيقا بالعقيدة، و�� حق لألمة وواجب ع�� ا�حاكم

 اختصاص ال��ملان  الوظيفة الرقابية والوظيفة التشريعية �� حدود تقن�ن قواعد وأح�ام الشريعة. 

بدءا من العصر   يمكن أن ي�ون النظام النيا�ي مناسبا لتطبيق الشورى اإلسالمية وقد ورد لھ أدلة من تار�خ املسلم�ن

 النبوي.

 والديمقراطية الشورى  بين مقارنة 2018أحمد:  األمين إبراهيم

 والبنية واالختصاص واملصدر واملفهوم املع�ى حيث  من والديمقراطية الشورى ب�ن  تباين  خلصت الدراسة إ��: ثمة

 ر�ا�ي، وتختص أمر وأ��ا قيقيةح ثمارها ف�انت االسالمية العصور  ��  الشورى م��ما، وطبقت والفكر�ة ل�ل العقدية

 األقلية حكم ��  الديمقراطية أن  التغ��، وثبت  تقبل ال ثوابت ف�ي عل��ا املنصوص أما لھ، نص ال فيما الشورى

 للتشريع.  لنواب الشعب املطلقة ا�حر�ة ألنھ �عطي العلمانية ��  ��ا إال  ُ�عمل ال وأنھ لألك��ية

 .اإلسالمية العقيدة مع تتوافق وال مفاسد لها لديمقراطية

 المجالس النيابية وعالقتها بالشورى في اإلسالم   2005راشد العسيري: 

 خلصت الدراسة إ�� ما ي��:

 الشورى �� أهم الوسائل ال�ي �ساعد املسلم�ن ع�� إقامة دولة قو�ة ينشدها املسلمون. 

 الواجب توفرها.يجب أن ي�ون أهل الشورى من الذين تتوفر ف��م الشروط الشرعية  

 ال يلزم اتباع أسلوب مع�ن للشورى فطر�قة الشورى لم تحدد بنص شر��.

 النظام الديموقراطي يختلف اختالفا كب��ا عن نظام الشورى اإلسالمي.

 ال يجوز �سمية النظام النيا�ي بالشورى اإلسالمية. 

 الظروف عند تنفيذ الشورى اإلسالمية. يمكن أخذ الطرق التنظيمية من النظام النيا�ي وتكييفها حسب 

 االنتخاب وسيلة مشروعة الختيار األ�سب ممن تنطبق عل��م الشروط والضوابط الشرعية. 
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 ما الفرق بین هذه الدراسة والدراسات السابقة؟
 يظهر الفرق ب�ن هذه الدراسة والدارسات السابقة �� عدة أمور أهمها:

للمجالس النيابية �� الفكر اإلسالمي (أهل ا�حل والعقد) ومقارن��ا بما   لم �شتمل أي دراسة م��ا ع�� عرض شامل

 ورد �� التطبيق اإلسالمي ع�� مدار التار�خ. 

لم �شتمل أي دراسة م��ا ع�� عرض ا�جالس النيابية �� النظم املعاصرة من حيث تار�خها أو مهامها وصالحيا��ا أو 

 طرق ت�و���ا أو شروط عضو���ا. 

 راسة املقارنة ب�ن ا�جالس النيابية �� الفكر اإلسالمي(أهل ا�حل والعقد) وفق معاي�� موضوعية. تقدم هذه الد

تظهر هذه الدراسة سبق الفكر اإلسالمي �� األخذ بحقيقة الشورى وفق ضوابط وشروط ألعضاء مجلس أهل ا�حل 

 والعقد، الذي �ان لھ أك�� األثر �� إدارة شئون الدولة خاصة �� الظروف العصيبة مثل ا�حروب واألو�ئة وغ��ها. 

 منهجیة الدراسة
املن�ج�ن االستنباطي واالستقر  الباحث  �� ينت�ج  املعتمدة  املراجع  الدراسة من  تتبع موضوع  املقارن من خالل  ائي 

متمثلة باملوضوع  ا�خاصة  املصادر  خالل  ومن  والعامة،  ا�خاصة  والدراسات  اإلسالمي  ولفكر  املواقع   الفقھ   ��

التوصل إل��ا اإللك��ونية املعتمدة للمجالس النيابية �� الدول ا�ختلفة، ثم املقارنة واستنباط النتائج ال�ي يمكن  

 ��اية البحث. 

 محتویات الدراسة
 وتتمثل محتو�ات الدراسة فيما ي��:

 أهل ا�حل والعقد (ا�جالس النيابية) �� الفكر اإلسالمي. -

 ا�جالس النيابية �� النظم املعاصرة.  -

 الدراسة املقارنة ب�ن ا�جالس النيابية �� الفكر اإلسالمي والنظم املعاصرة.  -

 النتائج والتوصيات.  -

 املراجع.  -

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 8 of 45 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 16, 2022      

 أوال: املجالس النیابیة يف الفکر اإلسالمي (أهل الحل والعقد)
بدأت فكرة الشورى منذ مطلع العصر النبوي �� صورة �عليمات ر�انية نزل ��ا الو�� ع�� الرسول ص�� هللا عليھ    

الوليدة، واستمر   وسلم ونفذها الرسول (ص) �� الواقع خاصة �� أمور ا�حرب والغزوات والسياسة العامة للدولة 

ا�خلفاء الراشدون يتبعون هدي الن�ي (ص) و�نفذون أوامر الو�� �� هذا ا�جانب، وتبعهم خلفاء الدول اإلسالمية 

 املتعاقبة ح�ى سادوا الدنيا من مشرقها ملغر��ا. 

النيابية املصغرة وم��ا ع�� سبيل املثال ما ح دث عند وتذكر كتب الس��ة وكتب شروح ا�حديث وقائع للمجالس 

تولية ا�خليفة عثمان بن عفان، حيث ورد �� فتح الباري"..... فلما اجتمعوا قال عبدالرحمن: اجعلوا أمركم �� ثالثة  

نفر منكم، فجعل الز��� أمره إ�� ع�� وجعل ط�حة أمره إ�� عثمان وجعل سعد أمره إ�� عبدالرحمن بن عوف فأتمر 

بدالرحمن: أيكم ي��أ من األمر و�حمل األمر إ�� ولكم هللا ع�� أال آلوكم أولئك الثالثة ح�ن جعل األمر إل��م، فقال ع 

عن أفضلكم وخ��كم للمسلم�ن فأسكت الشيخان ع�� وعثمان فقال عبدالرحمن تجعالنھ إ�� وأنا أخرج م��ا وهللا 

 ص�� هللا  ال آلوكم عن أفضلكم وخ��كم للمسلم�ن قالوا: �عم. فخال �ع�� فقال إن لك من القرابة من رسول هللا

عليھ وآلھ وسلم وهللا عليك ل�ن استخلفت لتعدلن ول�ن استخلف عثمان لتسمعن ولتطيعن، فقال: �عم. قال وخال 

(ابن   والناس."  يده فبا�عھ ع��  يا عثمان، فبسط  ا�سط يدك  �عم. فقال  �عثمان فقال مثل ذلك، فقال عثمان: 

 ) 59/  7:  1996رجب،

ة؟ وما �� شروط أعضا��ا؟ وكيف يتم ت�و���ا؟ وما �� املهام ال�ي تقوم ��ا؟ وما  لكن كيف �انت ا�جالس النيابي 

 عالق��ا با�حاكم؟ وما عالق��ا باألمة؟ هذا ما ستقدمھ الدراسة �� الصفحات التالية. 

 المجلس النيابي اإلسالمي (أهل الحل والعقد)  

وجدت ا�جالس النيابية �� الفكر والتار�خ اإلسالمي و�ان من يقوم بأغلب مهامها هم أهل ا�حل والعقد، و�التا��     

 ست�ون الدراسة عن أهل ا�حل والعقد كما ي��: 

 أهل الحل والعقد في اللغة: 

ال�حاح   و  ال��يء عقدة فّك  هو ا�حّل و��  شّدها،  حل   العقد�عد  من  مأخوذ  وهو  والتمكن،  القدرة  وهو  خالفھ، 

 )1672/  4: 1987األمور وعقدها. ( الفارا�ي،  
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ا�َحّل  أهل أهل  �ط/  األمور  ا�َحّل  والرَّ تصر�ف  بيدهم  الذين  القوم  ية 
ْ
وِعل الوالة    والَعْقد: 

)www.almaany.com/ar/dict/ar-ar ( 

 د في االصطالح: أهل الحل والعق

 ذكر املفكرون  والفقهاء عدة �عر�فات ألهل ا�حل والعقد أبرزها:    

اجتماعهم".   يتيسر  الذين  الناس  ووجوه  والرؤساء  العلماء  "هم  الطالب�ن  م��اج  كتابھ   �� النووي  اإلمام  �عر�ف 

 ) 4/  130: 2005(النووي، 

وا�ح�ام والعلماء ورؤساء ا�جند وسائر الرؤساء والزعماء   و�� تفس�� املنار �عرفهم اإلمام محمد عبده بأ��م األمراء

 ) 5/  147:  1990الذين يرجع إل��م الناس �� ا�حاجات واملصا�ح العامة. (رشيد رضا، 

ويعرفهم رشيد رضا �� مجلة املنار بأ��م "سراة األمة وزعماؤها ورؤساؤها، الذين تثق ��م �� العلوم واألعمال واملصا�ح 

حيا��ا، وتتبعهم فيما يقررونھ بالشأن الدي�ي والدنيوي م��ا، وهذا أمر من ضرور�ات االجتماع �� جميع    ال�ي ��ا قيام

 ) 33/  24شعوب البشر، تتوقف عليھ ا�حياة االجتماعية املنظمة". (رشيد رضا، 

مة و�ختارون باسمها بأ��م "أولو األمر الذين يمثلون األ   �� كتابھ من توج��ات اإلسالم  ويعرفهم اإلمام محمود شلتوت

 ) 583: 2004.(شلتوت، ا�خليفة، وهم أهل العلم والرأي وا�خ��ة �� �ل ناحية من نوا�� النشاط ا�حيوي باألمة"

وورد �� املوسوعة الفقهية أ��م "الذين بيدهم ا�حل والعقد واِإلبرام والنقد �� شئون األمة وأمورها و�مكن االعتماد 

العام مصا�حها  تدب��   �� وا�حرب عل��م  واملال  واالجتماع  واالقتصاد  السياسة  شئون   �� بمص��ها  املتعلقة  ة 

 )25/251ه:  1427والسلم".(املوسوعة الفقهية ال�و�تية، 

وتتفق التعار�ف السابقة ع�� أن مجلس أهل ا�حل والعقد يت�ون من الوجهاء والعلماء واملتخصص�ن �� مجاالت   

واقتصادية وعسكر�ة وغ��ها من م�ونات الدولة وا�جتمع، بحيث ي�ون ا�حياة املتنوعة من سياسية واجتماعية  

 هذا ا�جلس هو املرجع �� حاجات ومصا�ح األمة العامة وم��ا اختيار ا�حاكم.
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 ) 1419(الطر�قي، و�طلق العلماء عل��م التسميات التالية: مرادفات لتسمية مجلس أهل ا�حل والعقد: 

مر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك �ش��ك فيھ أهل اليد والقدرة أولو األمر: و�قصد ��م أ�حاب األ  -

العلماء، واألمراء، فإذا ص�حوا ص�ح الناس، و�ذا فسدوا  :فلهذا �ان أولو األمر صنف�ن وأهل العلم والكالم،

 فسد الناس. 

أهل االختيار: و�قصد ��م العلماء وا�خ��اء الذين لهم حق ال��جيح ب�ن املر�ح�ن ل�حكم واختيار ا�حاكم  -

 بما لهم من معرفة �شروطھ ما يجب أن يتح�� بھ.   

 أهل الشورى: و�قصد ��م العلماء وأهل ا�خ��ة فيما �ستشارون فيھ من األمور.     -

 القدرة ع�� االج��اد �� املسائل الشرعية. أهل االج��اد: وهم العلماء الذين يحوزون  -

 أهل الشوكة: وهم أهل املنعة والقوة العددية أو املادية أو العسكر�ة ال�ي تؤهل للقيام باملهمة.  -

 أهل الرأي والتدب�� من يتسمون بالعقل النا�ج والفكر املبدع مع القدرة ع�� تصر�ف األمور و�سي��ها. -

مجلس ا�حل والعقد، وأحيانا تنطبق التسمية ع�� جزء من مجلس أهل ا�حل وأحيانا تتطابق التسمية مع �امل  

 والعقد بحيث ي�ون من يمثل اللقب �عضا من ا�جلس وليس �لھ.

 أهل الحل والعقد (مجالس الشورى) في التاريخ اإلسالمي 

عليھ وسلم، حيث �انت بدأ تطبيق مبدأ الشورى �� الفكر اإلسالمي من عصر النبوة ع�� يدي الن�ي الكر�م ص�� هللا  

لھ شورى �� املواقف غ�� الوحيية، و�ان ص�� هللا عليھ وسلم ين�ل ع�� أمر الشورى �� �ل املواقف ال�ي طلب ف��ا 

 الشورى من أهلها. 

 لكن ما املقصود بالشورى؟ و�� أي شيئ ت�ون؟ 

 )  2001. (األصفها�ي، استخراج الرأي بمراجعة البعض ا�� البعضالشورى �ع�ي 
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 لها �� شؤو��ا العامة بطر�ق تمنع االستبداد وتحول دون �شوء 
ً
و�� أيضا هو تمك�ن األمة من أن تقرر ما تراه صا�حا

 ) 1989دكتاتور�ة �حاكم عبقري أو لزعيم فذ. (العوا، 

�ة  و�قول محمد أسد "الشورى �� املادة الفعالة �� التفك�� اإلسالمي بصدد مسألة إدارة الدولة و�� �شمل �ل صغ�

الطا�ع العام و�� جزء ال يتجزأ من أسلوب ا�حكم " (أسد،   تذا وكب��ة من دقائق حياتنا السياسية و�ل أمر من أمور 

1975 :88-89( 

�� كتابة فقھ الشورى واالستشارة أن الشورى "مبدأ قرآ�ي وأصل عام شامل  الشاوي  الدكتور توفيق  بينما يرى 

وابط وأح�ام متنوعة، تقيم لنا نظما اجتماعية وسياسية واقتصادية  �جميع شئون ا�جتمع تتفرع عنھ قواعد وض

مبدأ  مجرد  ليست  إ��ا  والعمل،  والرأي  الفكر   �� واملشاركة  والت�افل  التضامن  م��اج  للمجتمع  ترسم  مت�املة 

 ) 9: 1992دستوري بل �� م��اج شامل وشريعة مت�املة" (الشاوي، 

   مجاالت الشورى في الفقه اإلسالمي.

ْمر" فما هو هذا األمر؟ هل هو جميع شؤون املسلم�ن؟ أم هو ما �ان �� تدب�� يق  
َ
اِوْرُهْم ِ�� األ

َ
ول هللا عز وجل "َوش

 ا�حروب؟ أم ما �ان �� النظام اإلداري للدولة؟ 

شر��   �� األمر املقصود �� اآلية خالف، والراجح فيھ أن الشورى �� �ل أمور األمة، وأمور األمة �� ب�ن  أمر فيھ نص  

 وآخر ال نص فيھ.

واالقتصادية   السياسية  العاّمة  األمور  جميع  ويشمل  املرسلة):  (املصا�ح  فيھ  نّص  ال  فيما  الشورى   وت�ون 

 واالجتماعية واإلدار�ة والتشريعية وغ��ها.

ْهم، بما
َ
ْهم ع�� ف

َ
يتفق واملص�حة   وت�ون أيضا فيما فيھ نص ظّ�ي الّداللة: ودور الشورى هنا ترجيح رأّي ع�� رأّي أو ف

 العاّمة، و�ما ال يخرج عن الضوابط األساسية، و�ما يحتملھ الّنص.

ث�� لتطبيق  
ُ
وت�ون أيضا فيما فيھ نص قط�� الّداللة: �وجوب العدل مثال، ودور الشورى هنا اختيار الوسيلة امل

 ا�حكم الشر��.
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جابة عن هذا السؤال من خالل عرض و�ثور هنا سؤال هل �عت�� أهل ا�حل والعقد هم أهل الشورى؟ تظهر اإل 

 تطبيقات الشورى �� التار�خ اإلسالمي وكذا من خالل معرفة م�ونات مجلس أهل ا�حل والعقد ومهامها. 

 تطبيقات مجالس الشورى في التاريخ اإلسالمي 

الوحيية،   لم ين��ئ الرسول ص�� هللا عليھ وسلم مجلسا محددا للشورى رغم إنفاذه ملبدأ الشورى �� األمور غ��   

إال إنھ �ا لھ مستشارون خاصون مثل أبو بكر وعمر ومستشارون مناسبون ل�ل أمر ول�ل موضع مثل طلب املشورة 

من زعماء األنصار قبيل غزوة بدر وقبلها �� بيعة العقبة، و�ان أبو�كر ر��ي هللا عنھ �ستش�� الناس فيما أش�ل 

ك�� مشاورتھ مع عمر بن ا�خطاب وأبو عبيدة بن ا�جراح، عليھ من �ل ما ليس فيھ نص من كتاب أوسنة، و�ان أ

و�ان عمر �ستش�� أهل املدينة من كبار ال�حابة  والقراء وأهل العلم �� أمور الدولة وشئون ا�حرب وتطو�ر جهاز  

الدولة اإلداري واملا�� و�ان �ستش�� الشباب وا�حدث�ن، وقد جاء �� �حيح البخاري "و�ان القراء أ�حاب مشورة 

شبانا"(البخاري،   أو  كهوال  ذوي  6/2686:  1993عمر  من  القليل�ن  مستشاروه  عنھ  هللا  ر��ي  لعثمان  و�ان   ،(

االختصاص ومن أقر�ائھ من ب�ي أمية مثل معاو�ة بن أ�ي سفيان وعمرو بن العاص وغ��هما، ووسع ع�� كرم هللا 

 وجهھ أمر الشورى فأصبح �ستش�� عموم املسلم�ن �� �عض األمور.  

أ�شأ عمر بن عبد العز�ز مجلسا للشورى من عشرة من فقهاء وحكماء املسلم�ن، يروي ابن سعد �� طبقاتھ وقد  

 �
ّ

فقال: "ملا قدم عمر بن عبد العز�ز املدينة واليا عل��ا كتب حاجبھ إ�� الناس فدخلوا عليھ وسلّموا عليھ، فلّما ص�

ھ قد دع 
ّ
اهم ألمر يؤجرون عليھ، و��ونون فيھ أعوانا لھ ع�� ا�حق الظهر دعا عشرة نفر من فقهاء البلد وأخ��هم بأن

وقال لهم: ما أر�د أن أقطع أمرا إال برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعّدى، أو بلغكم عن عامل 

 ) 328/ 7: 2001ظالمة فاحرج با� ع�� أحد بلغھ ذلك إال أبلغ�ي".(ابن سعد،

العز  عبد  بن  عمر  اتفاق  تضمن  القرار وقد   �� املشاركة   �� متمثلة  بوضوح  ا�جلس  هذا  مهام  شوراه  ومجلس  �ز 

والرقابة، األول م��ا هو االج��اد واملشاركة �� الرأي واتخاذ القرار �� قولھ ما أر�د أن أقطع أمرا إال برأيكم، والثا�ي  

والثالثة مراقبة عمال  الدولة هو مراقبة ا�جتمع وما يقع فيھ من ظلم واعتداء �� قولھ فإن رأيتم أحدا يتعدى،  

 وموظف��ا �� قولھ أو بلغكم عن عامل ظالمة. 
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ثم ضعف االهتمام بأمر الشورى و�مجلس أهل ا�حل والعقد �� التار�خ اإلسالمي �عد حقبة الراشدين وم��م عمر 

 ية هو االستثناء. بن عبد العز�ز، وأصبح وجود مجلس للشورى أو ألهل ا�حل والعقد يمثل األمة أو باملعاي�� الشرع 

و�انت الشورى �� الدولة األمو�ة قاصرة ع�� األمراء والوزراء وقادة ا�جيوش، أما �� أمر ا�خالفة ف�انت قاصرة ع��  

ب�ي أمية، و�ان للدولة األمو�ة �� األندلس مجلسا الشورى يرأسھ ا�خليفة أو األم��، و�ضم كبار رجال الدولة و�عض 

شئت دار �� قرطبة لشورى القضاء، و�ان أعضاؤها نخبة من العلماء يرجع إل��م �� تقر�ر أفراد البيت األموي، كما أ�

 ه  ) 1414األح�ام، وكذا �ان ا�خليفة �� الدولة العباسية �شاور األمراء، والوزراء، وقّواد ا�جيش، (البدوي، 

ودار اإلسالم مما برر جعل األمر   ثم �انت مرحلة توسع الدولة اإلسالمية وتوسع املواجهات العسكر�ة ب�ن دار ا�حرب

 �� يد القادة العسكر��ن وأصبح مر الشورى ندبا أو نصائحا يقدمها �عض األفراد ل�حاكم أو األم��.

أن أحد  يرون  الذين  وال�واك�ي وغ��هم  أمثال رشيد رضا واألفغا�ي  أفذاذ  املا��ي ظهر مفكرون  القرن  و�� مطلع 

بالسلطة والقرار،  و�رون ضرورة عودة مجالس أهل أسباب تخلف األمة اإلسالمية هو استب ا�حاكم وتفرده  داد 

ا�حل والعقد لتقوم بدورها �� إحداث الضبط والتوازن ب�ن قوى األمة بحيث ال تط�� قوة ع�� بقية ا�جتمع سواء 

 قوة السلطة السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غ��ها.

 أهل الحل والعقد الشروط الواجب توافرها في عضو 

 :أوجب العلماء ملن ي�ون عضوا بمجلس أهل ا�حل والعقد شروطا تتمثل ��    

 العدالة ا�جامعة لشروطها الواجبة �� الشهادات من اإلسالم والعقل والبلوغ وعدم الفسق واكتمال األهلية. -

التح -  �� والعدالة  وأفعالھ،  أقوالھ  واعتدال  املرء  أحوال  استواء  و�ع�ي  والفضائل، املروءة:  بالفرائض   � ِ
ّ

�

.
ً
ا يِخلُّ باملروءة أيضا � عن املعا��ي والرذائل، وعمَّ ِ

ّ
 والتخ�

العلم: "ويع�ي إدراك ال��يء بحقيقتھ، واملقصود هو الفقھ باألح�ام الشرعية، والعلم باملبادئ األساسية  -

م أو ا�جال الذي  )، وأيضا �عد النظر �� مصا�ح األمة و�دراك حقيقة العل210:  1981للسياسة" (عودة،

 سيقدم فيھ رأيا أو يدعم فيھ قرارا. 
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:  1431الرأي وا�حكمة: املؤديان إ�� اختيار من هو لإلمامة أص�ح، و�تدب�� املصا�ح أقوم وأعرف (املاوردي، -

) واملؤديان كذلك لدراسة الواقع بموضوعية و�عمق �سهم �� تحقيق مصا�ح األمة دونما تأثر �غ�� حقيقة 6

 الواقع.العلم وظروف 

ال�جاعة األدبية: بحيث يمكنھ أن يؤدي واجبھ دون أن يمنعھ منھ هوى نفس أو توجيھ سلطان أو �غض  -

 آخر�ن. 

والبأس  - القوة  امتالك  "�ع�ي  الظلم  التياث   �� األمم  غياث  كتابھ   �� ا�جو��ي  اإلمام  ��ا  و�قصد  الشوكة: 

بيسر"(ا�جو�� باملهمة  للقيام  تؤهل  ال�ي  املتنوعة،  عن  71-70ه:  1401ي،  بم�ونا��ا  خلدون  ابن  و�قول   ،(

 لصاحب عصبّية يقتدر 
ّ

ورى وا�حّل والعقد ال ت�ون إال
ّ

ضرورة أن يمتلك الشوكة �� صورة العصبية"... الش

ما 
ّ
��ا ع�� حّل أو عقد أو فعل أو ترك، وأّما من ال عصبّية لھ وال يملك من أمر نفسھ شيئا وال من حماي��ا و�ن

 شوراه فيما �علمھ هو عيال ع�� غ��ه فأ
ّ

هّم إال
َّ
ورى أو أّي مع�ى يدعو إ�� اعتباره ف��ا؟ الل

ّ
ّي مدخل لھ �� الش

خاّصة،   االستفتاء   �� فموجودة  رعّية 
ّ

الش األح�ام  لفقدانھ ��  شوراه  وأّما  من  ع��ا  �عيد  فهو  الّسياسة 

 ) 279/ 1:  1988العصبّية والقيام ع�� معرفة أحوالها وأح�امها.(ابن خلدون،

 اإلخالص والنصيحة للمسلم�ن.  -

االستقالل، بحيث ي�ون قادر�ن ع�� اتخذا القرار دون تأثر أو تأث�� من أحد، ذكر ذلك اإلمام ا�جو��ي ��  -

صفات أهل االختيار فقال" فأما األفاضل املستقلون، الذين حنك��م التجارب، وهذب��م املذاهب، وعرفوا  

 ه ) 1401ة، فهذا املبلغ �اف �� بصائرهم". ا�جو��ي (الصفات املرعية فيمن يناط بھ أمر الرعي

يقول العالمة وهبة الزحي�� �� كتاب الفقھ اإلسالمي وأدلتھ "وهذه الشروط يقرها املنطق وتمل��ا املص�حة، وتوج��ا  

ي  املدنية ا�حقة، و�فهم م��ا أن هذه الهيئة بمثابة مجلس الشيوخ �� عرفنا ا�حاضر، ع�� أن ي�ون أعضاؤه من ذو 

 ) 6169/  8: 2017الكفاءات العلمية، ال املالية املادية، أو الطبقية، أو �و��م من أهل املدينة ال الر�ف."(الزحي��، 
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 تكوين مجلس أهل الحل والعقد وآلياته 

"معرفة أهل العقد وا�حل �� الوقت ا�حاضر: و�ذا أخذنا ��  يقول د. عبد الكر�م ز�دان �� كتابھ أصول الدعوة   

 لألح�ام الشرعية، فال مناص من قيام األمة بانتخاب من    الوقت
ً
ا�حاضر باالنتخاب غ�� املباشر لرئيس الدولة وفقا

يمثلو��ا و�نو�ون ع��ا �� مباشرة هذا االنتخاب، ومن تنتخ��م األمة لهذه املهمة يمكن أن يوصفوا بأ��م أهل العقد 

دولة أن تضع النظام الالزم إلجراء هذا االنتخاب، وضمان سالمتھ وا�حل، ملتا�عة األمة لهم ورضاها بنياب��م، وع�� ال

ن �� هذا النظام الشروط الواجب توافرها فيمن تنتخ��م األمة لت�و�ن جماعة أهل  َعّ�ِ
ُ
من ال��ييف والتضليل، وأْن �

 - رناه ضروري  العقد وا�حل، �� ضوء ما ذكره الفقهاء من شروط ف��م، إنَّ مثل هذا االنتخاب ع�� النحو الذي ذك 

إليجاد أو معرفة أهل العقد وا�حل، وإلثبات نياب��م عن األمة بالتوكيل الصر�ح، ألنَّ التوكيل الضم�ي   -ع�� ما نرى 

ة،   ع�� األمَّ
ً
 خط��ا

ً
ر حصولھ �� الوقت ا�حاضر لك��ة أفراد األمة، وألن إجازة مثل هذا التوكيل الضم�ي يفتح بابا

َّ
يتعذ

�� لنفسھ هذه املن�لة، و�ؤذن بفو��ى وشّرِ مست ط��، إذ �ستطيع �ل عاطل عن شروط أهل ا�حل والعقد أن يدَّ

"
ً
 ع��ا، بحجة أ��ا تر��ى نيابتھ ضمنا

ً
 عن األمة ونائبا

ً
ال ِ

ّ
 ) 210: 2001(ز�دان، .و�نصب نفسھ ممث

 و توجد عدة آليات لت�و�ن مجلس أهل ا�حل والعقد ��:

ال�ي اش��طها الفقهاء �� أهل ا�حل والعقد لي�ونوا مر�ح�ن انتخا��م عن طر�ق األمة �شرط توفر الشروط   -

لتمثيل األمة، يقول �� ذلك الشيخ محمد عبده �� تفس��ه لآلية الكر�مة "ولتكن منكم أمة يدعون إ�� ا�خ��  

و�أمرون باملعروف و���ون عن املنكر" وا�خاطب ��ذا جماعة املؤمن�ن �افة، فهم امل�لفون أن ينتخبوا م��م 

تقوم ��ذه الفر�ضة، فهم امل�لفون أن ينتخبوا أمة تقوم ��ذه الفر�ضة، وأن ي�ون ل�ل فرد م��م إرادة  أمة  

عمل �� إيجادها ومراقبة س��ها بحسب االستطاعة و�قامة هذه األمة فرض ع�ن يجب ع�� �ل م�لف أن  

إن هذا ال يتأ�ى القيام  �ش��ك فيھ مع اآلخر�ن، فإذا �ان ت�و�ن أهل ا�حل والعقد فرض ع�ن ع�� �ل م�لف ف

 هـ)  1325بھ إال بوسيلة واحدة �� االنتخاب. رشيد رضا (

)، وهذا ما فعلھ  1419اختيارهم بالتعي�ن من قبل اإلمام، بناء ع�� استفاضة األخبار عن فضلهم. الطر�قي (  -

�� اختيار   ا�خليفة عمر بن ا�خطاب ر��ي هللا عنھ عندما ع�ن ستة من ال�حابة لي�ونوا أهل ا�حل والعقد

 ا�خليفة التا��.
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م��م  - االنتخاب  يتم  ثم  والعقد  ا�حل  أهل  من  الكفاءات  حصر  يتم  بحيث  والتعي�ن  االنتخاب  ب�ن  ا�جمع 

 بمعرفة األمة. 

ي��ك أمر اختيارهم ألهل �ل عصر من العصور حسبما يرونھ كفيال بتحقيق الغاية ا�جليلة من وجودهم  -

 ) 1988اإلسالم وشريعتھ. (مو��ى، معتمدين ع�� اج��ادهم ومستلهم�ن روح 

) يرى فيھ أ�حاب هذا االتجاه أن طر�قة اختيار أعضاء مجالس الشورى تتنوع 2006وهناك اتجاه آخر، (املهدي، 

 بتنوع الوظائف ال�ي يمارسها ا�جلس �� األنظمة ال��ملانية ا�حديثة وال�ي يمكن حصرها �� ثالث وظائف:

التنفيذية أو حج��ا ع��ا مع ممارسة األو�� وظيفة سياسية وتتمثل باختي - الثقة للسلطة  ار ا�حاكم ومنح 

 الرقابة عل��ا أثناء عملها.

 الثانية وظيفة مالية وتتمثل باملوافقة ع�� املوازنة السنو�ة للدولة.  -

 الثالثة وظيفة �شريعية وتتمثل �� سن القوان�ن. -

واملالية   السياسية  والثانية  األو��  الوظيفت�ن  إ��  يتع�ن اختيار أعضاء  فبالنظر  أنھ  يرون  الرأي  فإن أ�حاب هذا 

ا�جلس بطر�قة االنتخاب الشع�ي، ألن األمة �� صاحبة ا�حق �� اختيار ا�حاكم ومراقبة أعمالھ في�ون لها ا�حق ��  

ئون  اختيار من ينوب ع��ا �� هذه املهمة، واالنتخاب هو األسلوب العل�ي األمثل لهذا االختيار، وكذا ألن إقرار الش

املالية للدولة يرتب ال��امات مالية معينة ع�� أفراد األمة الذي مما يحق لها أو ملمثل��ا أن تقرر فيما تتحمل تبعاتھ  

مستقبال، و �عد االنتخابات �� العصر ا�حديث أحد أصدق سبل التمثيل إذا أجر�ت بطر�قة شفافة وتحققت لها  

 .الضمانات الختيار املمثل�ن بو�� وعدل وشفافية

 لتأهيل ال�خص  
ً
 مناسبا

ً
و�النظر إ�� الوظيفة الثالثة التشريعية فإن االنتخاب وتحصيل األصوات ال �عد أسلو�ا

املنتخب ملمارسة الدور التشري�� �سن القوان�ن،  ذلك أن مهمة التشريع تحتاج إ�� كفاءات علمية قد ال يتوصل  

ا بإعطاء ا�حاكم حق �عي�ن الكفاءات والتخصصات الذين إل��ا باالنتخاب بمعرفة عموم الناس، و��ون البديل إم

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 17 of 45 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 16, 2022      

يحتاج إل��م ا�جلس للقيام بالوظيفة التشريعية إذا أخطأهم االنتخاب ا�حر، و�ما باش��اط شروط أوج��ا الفقهاء 

�� املر�ح�ن يتم التحقق م��ا بحيث ال يصل إ�� ا�جلس إال كفوء قادر من أهل االختصاص والبصر �شؤون الدين 

 إ�� تحقيق املص�حة العامة.وا
ً
 لدنيا توصال

 مهام أهل الحل والعقد 

�جلس أهل ا�حل والعقد مهام ذكرها الفقهاء مستنبطة من التطبيقات العملية ع�� التار�خ اإلسالمي متمثلة ��: 

 ) 1427املوسوعة الفقهية ال�و�تية (

 سنة. اختيار وتولية ا�حاكم: وهذا إجماع ال خالف فيھ ألحد من فقهاء ال -

تجديد البيعة ملن عهد إليھ با�حكم عند وفاة ا�حاكم، إذا �ان ح�ن عهد إليھ غ�� مستجمع لشروط ا�عقاد   -

اإلمامة، قال املاوردي: �عت�� شروط اإلمامة �� املو�� من وقت العهد إليھ، فإن �ان صغ��ا أو فاسقا وقت  

 �ى �ستأنف أهل االختيار بيعتھ.العهد، ثم أصبح بالغا عدال عند موت املو�� لم ت�ح خالفتھ، ح

اإلمام  - ومات  غائب،  إ��  اإلمام  عهد  "إذا  املاوردي  قال  يقدم،  أن  إ��  غائبا  ٌو��  الذي  ل�حاكم  نائب  �عي�ن 

واملعهود إليھ ع�� غيبتھ، استقدمھ أهل االختيار، فإن �عدت غيبتھ واستضر املسلمون بتأخ�� النظر ��  

 ) 1431نھ، يبا�عونھ بالنيابة دون ا�خالفة". املاوردي (أمورهم استناب أهل االختيار نائبا ع 

 عزل اإلمام عند وجود ما يقتضيھ و�نظر �� إمامتھ.  -

االج��اد وتقن�ن الفقھ (التشريع) حيث يرى �عض الفقهاء أن ي�ون تقن�ن الفقھ واالج��اد من مهمة أهل   -

ع�� الرأي القائل بأن نيابة ا�خليفة  ا�حل والعقد أو ع�� األقل اختيار من يقومون بذلك معتمدين �� ذلك 

أو ا�حاكم نيابة عامة شاملة عن األمة �� جميع شئو��ا و�التا�� ينب�� أن ت�ون نيابة من يختارونھ (أهل ا�حل 

والعقد) أيضا شاملة، وعند قيامهم بمهمة التشريع واستنباط األح�ام فيما ال نص فيھ، فينب�� الوصول 

 معتمدين �� ذلك ع�� األدلة ال�ي أرشدهم وأحالهم إل��ا الشارع  لألح�ام ا�حققة للمص�حة امل
ً
عت��ة شرعا

 ا�حكيم �� كتابھ وسنة نبيھ وغ��هما من مصادر التشريع.
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) أن مهمة أهل ا�حل والعقد 1992بينما يرى الدكتور توفيق الشاوي �� كتابھ فقھ الشورى واالستشارة الشاوي(

مة �شريعية، أما مهمة التشريع فيتم وضع نظام الختيار ا�ج��دين (الهيئة مهمة سياسية بحتة يجب أال تخلط بمه

العلماء وال يكفي أن ي�ونوا من أهل ا�حل  تنتخ��ا األمة، و�جب أن ي�ون أعضاؤها من  التشريعية) بمعرفة هيئة 

تقن�ن مستقال تماما والعقد، وهو ا�حل الذي يضمن أال تتدخل السياسة �� اختيار ا�ج��دين، و��ذا ي�ون الفقھ وال

 عن جميع األجهزة السياسية.

و�فضل دكتور الشاوي أن ي�ون هناك مجلسان مجلس يختص ب�افة األمور غ�� االج��اد والتقن�ن، وفق ما قرره 

الفقهاء ألهل ا�حل والعقد، ومجلس عل�ي يختص باالج��اد والتقن�ن، ويش��ك ا�جلسان �� اختيار املذهب الفق�ي 

ألمة و�ق��ي بھ القضاء أح�امھ، و�حسن أال تفوض األمة أحد هذين ا�جلس�ن لتستقل بأمر التشريع الذي تقلده ا

 بل البد من وجود قيود وحدود ع�� �ل من ا�جهت�ن.

 عالقة أهل الحل والعقد بالحاكم وباألمة

ة: ف�ي عالقة النائب والوكيل، فهم يباشرون       عن األمة أما عالقة أهل العقد وا�حل باألمَّ
ً
انتخاب رئيس الدولة نيابة

 لألمة، وكذا ينو�ون عن األمة �� األمور العامة ال�ي تتطلب رأيا أو قرارا يص�ح ��ا أمرها،  
ً
مَّ �عت�� انتخا��م ملزما

َ
ومن ث

يقول اإلمام محمد عبده "فأهل ا�حل والعقد من املؤمن�ن إذا أجمعوا ع�� أمر من مصا�ح األمة ليس فيھ نص عن  

ارع، مختار�ن �� ذلك غ�� مكره�ن عليھ بقوة أحد وال نفوذه، فطاع��م واجبة، و��ح أن يقال: هم معصومون الش

�� هذا اإلجماع، ولذلك أطلق األمر بطاع��م بال شرط مع اعتبار الوصف واالتباع املفهوم من اآلية، وذلك �الديوان 

ع��م، وغ��ه من املصا�ح ال�ي أخذ ��ا برأي أو�� األمر  الذي أ�شأه عمر باستشارة أهل الرأي من ال�حابة ر��ي هللا  

من ال�حابة ولم تكن �� زمن الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم ولم �ع��ض أحد من علما��م ع�� ذلك، فأمر هللا �� كتابھ 

فيھ   وسنة رسولھ الثابتة القطعية ال�ي جرى عل��ا العمل هما األصل الذي ال يرد، وما ال يوجد فيھ نص ع��ما ينظر

أولو األمر إذا �ان من املصا�ح، أل��م هم الذين يثق ��م الناس ف��ا و�تبعو��م، فيجب أن يتشاوروا �� تقر�ر ما ينب��  

 ) 147/  5العمل بھ، فإذا اتفقوا وأجمعوا وجب العمل بما أجمعوا عليھ". رشيد رضا (مجلة املنار: 

اخت  �� فتتمثل  با�حاكم  والعقد  ا�حل  أهل  عالقة  عن  إليھ أما  عهد  أو من  نائبھ  وتولية  اختيار  وكذا  وتوليتھ،  يار 

 الوالية، وأيضا عزل ا�حاكم عندما يتوجب ذلك. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 19 of 45 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 16, 2022      

و�� إلزامية قرار شورى أهل ا�حل والعقد ل�حاكم فيما ال نص فيھ خالف والراجح ف��ا أن ع�� ا�حاكم أن ينفذ ما 

�� كتابھ تفس�� األساس "...والذي أراه �� هذه   قررتھ شورى أهل ا�حل والعقد، و�� ذلك يقول العالمة سعيد حوى 

القضية أن الشورى إذا أعطيت ألهلها، فإن رأي أك��ي��م �� هذه ا�حالة ملزم، ويشهد لهذا قول الرسول ص�� هللا 

عليھ وسلم الذي رواه اإلمام أحمد أل�ي بكر وعمر «لو اجتمعتما �� مشورة ما خالفتكما»، وما رواه ابن مردو�ھ عن  

بن أ�ي طالب ر��ي هللا عنھ قال: سئل رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم عن العزم فقال: «مشاورة أهل الرأي ثم   ع�� 

اتباعهم» ولم �عرف قط أن خليفة راشدا طرح مسألة ع�� الشورى ثم ترك رأي األك��ية إال �� قضية ات�ح لھ ف��ا 

 ) 920/   2ه : 1424نص." (حوى،

 النظم املعاصرةثانیا: املجالس النیابیة يف 
سيتم عرض نماذج متنوعة من ا�جالس النيابية املعاصرة تتمثل �� مجالس نيابية خاصة بدول متقدمة غر�ية    

مثل ال�ونجرس األمر��ي وال��ملان ال��يطا�ي، ودول شرقية مثل ال��ملان الرو��ي، ودول نامية مثل ال��ملان املصري،  

 ي. وال��ملان السعودي وال��ملان اإليرا�

 البرلمان المصري  

 )http://www.parliament.gov.eg/History.aspx( ماهية وتار�خ ال��ملان املصري 

 مر ال��ملان املصري �� العصر ا�حديث �عدة مراحل ح�ى وصل إ�� حالتھ الراهنة كما ي��:  

لبداية ا�حقيقية  وقد �انت ا  1824تأسيس أول برملان مصري باسم ا�جلس العا�� عام    ا�جلس العا��، بدأ   -

 ومثلوا جميع فئات الشعب. �� البداية �انت تتألف من  
ً
   24�جلس تمثي�� تم انتخاب أعضائھ جزئيا

ً
عضوا

 �عد إضافة    48ثم  
ً
 من األزهر وتم اختيار اثن�ن من التجار يختارهما كب�� تجار العاصمة   24عضوا

ً
شيخا

�ل محافظة تم انتخا��م من أها�� ا�حافظة، وقد  واثن�ن من ا�حاسب�ن واثن�ن من ال�خصيات البارزة من  

 ال�ي حددت اختصاصاتھ فيما يراه محمد ع�� من السياسة الداخلية للدولة.  1825صدرت الئحتھ عام 

نتيجة نجاح ا�جلس األع�� �� أداء مهامھ  وت�ون من    1829مجلس املشورة، تم إ�شاء مجلس املشورة عام   -

و  والعلماء  ا�ح�ومة  موظفي  عدد كبار  و�بلغ  ع��.  محمد  نجل  باشا  إبراهيم  برئاسة  البارزة  ال�خصيات 
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، م��م    156أعضائھ  
ً
  99عضوا من مأموري األقاليم و    24من كبار املوظف�ن بالدولة والعلماء و    33عضوا

وحل محلھ    1837عضوا من كبار ال�خصيات املصر�ة الذين ينتخ��م الشعب وانت�ى هذا ا�جلس عام  

 جلس العمومي واآلخر ا�جلس ا�خصو��ي. مجلسا أحدهما ا�

عضوا منتخب�ن من قبل األعيان �� ا�حافظات   75وت�ون من    1866مجلس شورى النواب، تأسس عام   -

الشئون   �� التداول   �� ا�جلس  هذا  سلطات  وتتمثل  ا�خديوي،  �عينھ  الذي  ا�جلس  رئيس  إ��  إضافة 

 الداخلية للبالد. 

 لالئحة عام   1881س النواب املصري بإجراء االنتخابات عام  مجلس النواب املصري، تم تأسيس مجل -
ً
وفقا

وقد صدر القانون األسا��ي للدولة الذي جعل الوزارة مسئولة أمام مجلس النواب ولھ أيضا سلطة 1866

القانون  و�لغاء  ملصر  ال��يطا�ي  باالحتالل  ا�جلس  وانت�ى  واستجوا��م،  الوزراء  مساءلة  وكذا  التشريع 

 األسا��ي. 

س شورى القوان�ن، يتألف ا�جلس االستشاري للقوان�ن من مجلس�ن هما ا�جلس االستشاري للقوان�ن  مجل -

 م��م    30، و�بلغ عدد أعضائھ  1883وا�جمعية العامة وقد أ���ئ عام  
ً
، بمن ف��م    14عضوا

ً
 معينا

ً
عضوا

، بمن ف��م نائب رئيس مج  16رئيس مجلس النواب وواحد من نائبيھ، و  
ً
 منتخبا

ً
لس النواب اآلخر، عضوا

، م��م    83أما �انت ا�جمعية العامة فتت�ون من  
ً
، والبا�� أعضاء بحكم مناص��م   46عضوا

ً
 منتخبا

ً
عضوا

وهم أعضاء مجلس شورى القوان�ن، وسبعة وزرا  يرأس ا�جمعية رئيس مجلس شورى القوان�ن، واستمر  

 .1913هذا ا�جلس ح�ى عام 

عام   - أ�شئت  التشريعية،  وا�جمعية   1913ا�جمعية  للقوان�ن  االستشاري  ا�جلس  من  �ل  حل  تم  حيث 

 سنوات.  6عضوا معينا ومد��ا    17عضوا منتخبا و  66عضوا م��م   83العامة، وتت�ون من 

لدستور  1923دستور   -  
ً
وفقا ومجلس   1923،  الشيوخ  مجلس  مجلس�ن،  من  يت�ون  املصري  ال��ملان  �ان 

التساوي مع �عض االستثناءات، و�دأ ال��ملان �عدد أعضاء  النواب ومنح الدستور ا�جلس�ن الصالحيات ب
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إ��    214 وصل  ح�ى  وتزايد  ثورة    319عضوا  ح�ى  ذلك  استمر  أعضاء  1952عضو  جميع  انتخاب  و�تم   ،

 سنوات. 5% م��م ومدة ال��ملان 40% من أعضاء مجلس الشيوخ و�عي�ن 60مجلس النواب، وانتخاب 

ثم صدر قانون بأن ي�ون أعضاء    1957عضوا منتخبا عام    350من    ، تم �شكيل مجلس األمة1952�عد ثورة   -

نصفهم ع�� األقل يمثلون العمال والفالح�ن، واستمرت هذه ا�حالة ح�ى صدر دستور   350مجلس األمة الـ  

 454، الذي قرر أن يت�ون  ال��ملان املصري من مجلس�ن، مجلس الشعب ومجلس الشورى، �عضو�ة  1971

، بما �� ذلك 
ً
 عشرة أعضاء �عي��م رئيس ا�جمهور�ة. عضوا

عام   -  �� �شكيلھ  تم  الذي  النواب  مجلس  هو  الشعب،  أعضائھ     1971مجلس  عدد  يتم    454يبلغ  نائبا، 

رئيس    444انتخاب   قبل  من  الباق�ن  العشرة  �عي�ن  يتم  بينما  مباشرة  الشعب  بمعرفة  م��م   عضوا 

ضاء يمثلون العمال والفالح�ن، ومدة دورة ا�جلس % ع�� األقل من األع   50ا�جمهور�ة، مع االحتفاظ بنسبة  

 خمس سنوات. 

، م��م    264مجلس الشورى، هو الغرفة الثانية لل��ملان و�بلغ عدد أعضاء ا�جلس من   -
ً
    174عضوا

ً
عضوا

 من قبل رئيس ا�جمهور�ة ملدة ست سنوات. مع   88يتم انتخا��م �ش�ل مباشر من الشعب ويع�ن  
ً
رئيسا

سنوات �سلطات �شريعية محدودة حيث احتفظ مجلس الشعب بالسلطة العليا   تجديد نصفي �ل ثالث

 حال وجود خالف ب�ن ا�جلس�ن. 

عام   - للقوات  2011�عد  األع��  ا�جلس  قبل  من  بمبارك،  اإلطاحة  أعقاب  مرة  من  اك��  ال��ملان  حل  تم   ،

ثم تم حلھ مرة أخرى   2012ثم استعاد��ا بأمر من الرئيس املنتخب محمد مر��ي عام    2011املس�حة �� عام  

 .2013بأمر من الرئيس املؤقت عد�� منصور عام 

 مجلس النواب املصري ا�حا�� 

االقتصادية،  للتنمية  العامة  وا�خطة  للدولة،  العامة  السياسة  و�قرار  التشريع،  سلطة  النواب  مجلس  يمثل 

التنفيذية، وذلك �لھ ع�� النحو املب�ن واالجتماعية، واملوازنة العامة للدولة، و�مارس الرقابة ع�� أعمال السلطة  

ُ�ش�ل مجلس النواب من عدد ال يقل عن أر�عمائة   2019من الدستور املعدل عام  102�� الدستور، ووفقا للمادة 
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وخمس�ن عضوا، ُينتخبون باالق��اع العام السرى املباشر، ع�� أن ُيخصص للمرأة ما ال يقل عن ر�ع إجما�� عدد 

% و�حدد القانون كيفية  5ئيس ا�جمهور�ة  �عي�ن عدد من األعضاء �� مجلس النواب ال يز�د ع��  املقاعد، و�جوز لر 

 ترشيحهم. 

 تتمثل مهام مجلس النواب فيما ي��:مهام مجلس النواب: 

 إقرار املعاهدات واالتفاقات -التشريع و�صدار القوان�ن  -

 التنفيذيةالرقابة ع�� أعمال السلطة  -إقرار ا�خطة واملوازنة    -

 �عديل الدستور  -مناقشة بيان رئيس ا�جمهور�ة   -

 إقرار إعالن حال�ي ا�حرب والطوارئ.  -

 �ش��ط لعضو�ة مجلس النواب املصري ما ي��: شروط العضو�ة: 

- .
ً
 أن ي�ون مصر�ا

 متمتعا بحقوقھ املدنية والسياسية. -

 ع�� شهادة إتمام التعليم األسا��ي ع�� األقل. -
ً
 حاصال

 .فتح باب ال���ح عن خمس وعشر�ن سنة ميالدية أال تقل سنھ يوم -

 مدة عضو�ة مجلس النواب خمس سنوات ميالدية، تبدأ من تار�خ أول اجتماع لھ.  -

 �جان ا�جلس: 

�جنة بمثابة  مراکز أبحاث  تقوم بدراسة مشروعات القوان�ن أو االق��احات    25ش�ل ا�جلس عددا من ال�جان يبلغ  

بحيث ال تطرح ع�� ا�جلسة العامة للمجلس للمناقشة والتصو�ت قبل أن تصوت عليھ بقوان�ن والقرارات بقوان�ن  

ال�جنة النوعیة، و�تعدى دور ال�جان النوعیة إقرار التشریعات إ�� تق��ى آثار تطبیق القوان�ن ال�ى تمس مصا�ح 

 .املواطن�ن األساسیة و األثر التشري�� لهذه القوان�ن
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 ا�حا�� مجلس الشيوخ املصري 

أ�شأت مجلسا باسم مجلس الشيوخ بمثابة الغرفة الثانية لل��ملان، ورد ذلك    2019تمت �عديالت دستور�ة عام     

 بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السالم 248�� املادة (
ً
) "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واق��اح ما يراه كفيال

الع وقيمة  للمجتمع  األساسية  واملقومات  النظام االجتما��  و�عميق  العامة،  والواجبات  وا�حر�ات  وا�حقوق  ليا 

 الديمقراطي، وتوسيع مجاالتھ." 

) �شكيل مجلس الشيوخ "ُ�ش�ل مجلس الشيوخ من عدد من األعضاء ُيحدده القانون ع�� أال يقل 250وورد باملادة (

، وت�ون مدة عضو�ة مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تار�خ أول  180عن (
ً
اجتماع لھ، و�جرى انتخاب  ) عضوا

 السابقة ع�� ان��اء مدتھ، و�نتخب ثلثا أعضائھ باالق��اع العام السرى املباشر،  
ً
ا�جلس ا�جديد خالل الست�ن يوما

ينظمھ   الذى  النحو  ع��  الشيوخ  مجلس  أعضاء  و�عي�ن  انتخاب  و�جرى  البا��،  الثلث  ا�جمهور�ة  رئيس  ويع�ن 

 القانون. 

 وخشروط ال���ح �جلس الشي

 بحقوقھ  251ورد باملادة (   
ً
، متمتعا

ً
) " �ش��ط فيمن ي���ح لعضو�ة مجلس الشيوخ أو من �ع�ن فيھ أن ي�ون مصر�ا

 ع�� مؤهل جام�� أو ما �عادلھ ع�� األقل، وأال تقل سنھ يوم فتح باب ال���ح عن خمس 
ً
املدنية والسياسية، حاصال

 وثالث�ن سنة ميالدية." 

 اختصاصات ا�جلس:  

 مجلس النواب اختصاصات مجلس الشيوخ، وجاءت كما ي�� : أقر 

 مناقشة اق��احات �عديل مادة أو أك�� من مواد الدستور.  -

 مناقشة مشروع ا�خطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية.  -

 إقرار معاهدات الص�ح والتحالف وجميع املعاهدات ال�ي تتعلق بحقوق السيادة.  -

مشروعات   - أو  مناقشة  ا�جمهور�ة  رئيس  من  إليھ  تحال  ال�ي  للدستور  املكملة  القوان�ن  ومشروعات  القوان�ن 

 مجلس النواب. 
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مناقشة ما يحيلھ رئيس ا�جمهور�ة إ�� ا�جلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو �سياس��ا ��   -

 الشئون العر�ية أو ا�خارجية. 

 ) www.shura.gov.sa(مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية  

مرت الشورى �� اململكة العر�ية السعودية بمجالسها وممارسا��ا بالعديد من املراحل والتطورات حيث ظهر أول  

م تحت اسم “ا�جلس  1924مجلس نيا�ي  بال��امن مع إعالن امللك عبد العز�ز آل سعود عن تأسيس اململكة �� عام  

 ) من  تأسيس  12األه��”  تاله  ثم   
ً
عضوا االنتخاب  )  طر�ق�ي  ب�ن  �شكيلھ   �� جمع  الذي  الشوري،  األه��  ا�جلس 

والتعي�ن، حيث يتم انتخاب األعضاء املنتخب�ن بواسطة علماء مكة وأعيا��ا وتجارها، ع�� أن ي�ون من بي��م اثنان  

عت اختصاصات من العلماء، وواحد من التجار. أ/ا املعين�ن ف ي�ونوا من األعيان يقوم امللك بتعيي��م. وقد تنو 

 .ا�جلس متمثلة ��: تنظيم أمور القضاء، واألمور البلدية، واألوقاف، والتعليم، واألمن، والتجارة

، إال أن مجلس الشورى فقد كث��ا من صالحياتھ �عد إ�شاء 1928ثم مجلس عام    1926وتاله مجلس الشورى عام  

ح�ومية ا�جديدة، ح�ى صدور نظام ا�جلس ا�جديد م لصا�ح مجلس الوزراء واألجهزة ا�1953مجلس الوزراء �� عام  

 م .1992ه/1412�جلس الشورى �� عام 

، ثم من رئيس ومائة وعشر�ن 
ً
، ثم رئيس و�سع�ن عضوا

ً
ثم زاد عدد أعضائھ �� عهد امللك فهد إ�� رئيس وست�ن عضوا

، من أهل العلم وا�خ��ة واالختصاص �� مجاال 
ً
 ثم من رئيس ومائة وخمس�ن عضوا

ً
 ت متنوعة.  عضوا

 مجلس الشورى ا�حا��

نصت املادة الثامنة والستون من نظام ا�حكم �� اململكة ع�� :" ينشأ مجلس للشورى و�ب�ن نظامھ طر�قة ت�و�نھ 

 وكيفية ممارستھ الختصاصاتھ واختيار أعضائھ .... " . 

، يختارهم امللك من أهل العلم  
ً
وا�خ��ة واالختصاص، ع��  يت�ون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمس�ن عضوا

 يقل تمثيل املرأة فيھ عن (
ّ

باملائة) من عدد األعضاء، و�رتكز اختيار أسلوب التعي�ن ألعضاء مجلس الشورى  20أال

 )  2003ع�� أسس عدة، م��ا:( إدارة املعلومات بمجلس الشورى: 

 االطالع ع�� التجارب النيابية األخرى .   -
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 والعملية، واالجتماعية  النظر الفاحص �خلفي��م العلمية،  -

 البعد العل�ي الثقا��   -التنوع الوظيفي، والتخصص العل�ي  -

 البعد ا�جغرا��  -البعد امل�ي  -البعد االجتما��   -

 : �ش��ط لعضو�ة مجلس الشورى  شروط عضو�ة مجلس الشورى

 أن ي�ون سعودي ا�جنسية باألصل واملنشأ. -

 .  أن ي�ون من املشهود لهم بالصالح والكفاية -

- .
ً
 أال يقل عمره عن ثالث�ن عاما

و�عد حصول أن يصبح عضوا بمجلس الشورى ال يجوز أن يجمع ب�ن عضو�تھ �� ا�جلس وأي وظيفة ح�ومية، أو 

 .إدارة أي شركة، إال إذا رأى امللك أن هناك حاجة إ�� ذلك

ن مجلس الشورى من ب�ن أعضائھ ال�جان املتخصصة الالزمة ملمارستھ    خاصة  ي�ِوّ
ً
اختصاصاتھ. ولھ أن يؤلف �جانا

 من أعضائھ لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعمالھ

 مدة مجلس الشورى

ت�ون مدة دورة ا�جلس أر�ع سنوات �جر�ة تبدأ من التار�خ ا�حدد �� األمر املل�ي الصادر بت�و�نھ، و�تم ت�و�ن     

حالة ان��اء املدة قبل ت�و�ن ا�جلس ا�جديد �ستمر   ا�جلس ا�جديد قبل ان��اء مدة سلفھ �شهر�ن ع�� األقل، و�� 

 .ا�جلس السابق �� أداء عملھ ح�ى يتم ت�و�ن ا�جلس ا�جديد

 اختصاصات مجلس الشورى  

أما بالنسبة الختصاصات ا�جلس فإنھ ع�� الرغم من التعديالت املتعاقبة ال�ي أدخلت ع�� نظام ا�جلس؛ حيث  

 ) من نظام ا�جلس فيما ي��:15تنحصر مهام ا�جلس وفق املادة (
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 إبداء الرأي �� السياسات العامة للدولة ال�ي تحال إليھ من رئيس مجلس الوزراء.    -

 : -ع�� وجھ ا�خصوص-وللمجلس 

 مناقشة ا�خطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية و�بداء الرأي ف��ا، و -

 �شأ��ا،  دراسة األنظمة واللوائح واملعاهدات واالتفاقيات الدولي  -
ً
 ة واالمتيازات واق��اح ما يراه مناسبا

 تفس�� األنظمة.  -

 مناقشة التقار�ر السنو�ة ال�ي تقدمها الوزارات واألجهزة ا�ح�ومية األخرى واق��اح ما يراه �شأ��ا  -

مجلس   - رئيس  وع��  ا�جلس،   �� ذلك  ودراسة  نافذ،  نظام  �عديل  اق��اح  أو  جديد،  نظام  مشروع  اق��اح 

 رفع ما يقرره ا�جلس للملك. الشورى 

 بھ ما تم �شأنھ من دراسة 
ً
و�صدر ا�جلس قراراتھ بموافقة أغلبية جميع أعضائھ، و�ال رفع املوضوع إ�� امللك مرفقا

 فيھ نتيجة التصو�ت عليھ
ً
 .ومبينا

نظر مجل��ي وترفع قرارات مجلس الشورى إ�� امللك، و�قرر ما يحال م��ا إ�� مجلس الوزراء، فإذا اتفقت وجهات  

إ��   �عاد املوضوع  تباينت وجهات نظر ا�جلس�ن  امللك عل��ا،  و�ذا  القرارات �عد موافقة  الوزراء والشورى تصدر 

 مجلس الشورى ليبدي ما يراه �شأنھ و�رفعھ إ�� امللك التخاذ ما يراه. 

 العالقة ب�ن مجلس الشورى وامللك

، يتضمن سياسة الدولة الداخلية وا�خارجية، يلقي امللك أو من ينيبھ، �� مجلس الشورى، �ل س   
ً
 ملكيا

ً
نة خطابا

 وتبدو العالقة ب�ن مجلس الشورى وامللك فيما ي��:

 امللك هو من �ع�ن أعضاء مجلس الشورى، وهو من يحدد واجبا��م وحقوقهم.  -

 ��م وحقوقهم.امللك هو من �ع�ن رئيس ا�جلس ومساعديھ وأمينھ وهو أيضا من يقيلهم، وهو من يحدد واجبا  -
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يؤدي رئيس مجلس الشورى، وأعضاء ا�جلس، واألم�ن العام، قبل أن يباشروا أعمالهم �� ا�جلس، أمام امللك،   -

 لدي�ي، ثم مللي�ي و�الدي، وأال أبوح �سر من أسرار الدولة، وأن 
ً
القسم التا��: (أقسم با� العظيم، أن أ�ون مخلصا

 .  ؤدي أعما�� بالصدق واألمانة واإلخالص والعدلأحافظ ع�� مصا�حها وأنظم��ا، وأن أ

 امللك هو من يصدق ع�� ويعتمد قرارات مجلس الشورى أو يرفضها. -

 عند عدم حصول قرار مع�ن �� مجلس الشورى ع�� موافقة األغلبية يرفع املوضوع للملك التخاذ ما يراه.  -

 مع�ن يتخذ امللك ما يراه.  عند تباين وجهات نظر مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول قرار -

 امللك هو من �عتمد موازنة مجلس الشورى.

 العالقة ب�ن مجلس الشورى وا�حكومة: 

 تبدو العالقة ب�ن مجلس الشورى وا�ح�ومة فيما ي��:

تتعلق   -  
ً
أمورا يناقش  ا�جلس  �ان  إذا  وذلك  �جلساتھ،  ح�ومي  مسئول  أي  حضور  طلب  حق  للمجلس 

 باختصاصاتھ، و��ون لهذا املسئول االش��اك �� املناقشات دون أن ي�ون لھ حق التصو�ت. 

أ��ا  - بما لدى األجهزة ا�ح�ومية من وثائق و�يانات، وال�ي يرى ا�جلس  يحق �جلس الشورى طلب تزو�ده 

 ضرور�ة لتسهيل س�� أعمالھ.  

�عرض �عض املوضوعات مما يقرره مجلس الشورى ال�ي يرى امللك عرضها ع�� مجلس الوزراء فإن اتفقت   -

وجهات النظر ف��ا صدرت بأمر مل�ي و�ال أعيدت �جلس الشورى مرة أخرى ليبدي ما يراه، ثم ترفع للملك 

 التخاذ ما يراه.
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   Congressالكونجرس األمريكي  

 )www.congress.govهية وتار�خ الكونجرس األمر��ي(ما

م  الهيئة التشريعية الوطنية األو��، ثم تاله ال�ونجرس القاري 1774�عت�� ال�ونجرس القاري األول الذي أ���ئ عام   

م، ثم تأسس �ونجرس ال�ونفيدرالية ح�ى عام 1781  م، الذي اعت�� بمثابة ا�ح�ومة الوطنية ح�ى1776الثا�ي عام 

 ل�ونجرس ال�ونفدرالية، يتألف   1789
ً
الذي فيھ تأسس ال�ونجرس بموجب الدستور ليقوم باملهمة التشريعية خلفا

عضو يمل�ون حق التصو�ت   535ال�ونجرس من غرفت�ن: مجلس الشيوخ ومجلس النواب بإجما�� عدد أعضاء   

 سناتور بمجلس الشيوخ.  100النواب ونائب بمجلس  435م��م  

يمثل أعضاء مجلس النواب مواط�ي واليا��م ملدة سنت�ن عن دائرة انتخابية واحدة، وتت�ون  دوائر ال�ونجرس حسب 

سيناتور بالتساوي ب�ن جميع    2الواليات و�مثل �ل والية عدد من النواب حسب  عدد الس�ان، و�مثلها أيضا عدد   

سناتور ع��  الواليات ا�خمس�ن، وت�ون   100ن حجم الوالية وعدد الس�ان حيث يوزع ال  الواليات �غض النظر ع 

جديد  مجلس  �شكيل  يتم  بحيث  عام�ن،   �ل  للمجلس  ثل�ي  تجديد  مع  سنوات،  ستة  السناتور  عضو�ة  مدة 

نجرس هيئة لل�ونجرس �ل سنت�ن إثر انتخابات تجري �� شهر نوفم�� من السنوات زوجية األرقام، و��ذا يصبح ال�و 

 ب�املھ ��ذه الفلسفة. 
ً
 تتسم باالستمرار�ة، ألنھ لن ي�ون جديدا

 �ش��ط ل���ح وانتخاب العضو بال�ونجرس ثالثة شروط:شروط عضو�ة الكونجرس: 

 سنة   30سنة و املر�ح �جلس الشيوخ عن  25يجب أال يقل عمر املر�ح �جلس النواب عن  -

 منذ سبع سنوات ع�� األقل واملر�ح �جلس الشيوخ  منذ  أن ي�ون املر�ح �جلس النواب   -
ً
 أمر�كيا

ً
مواطنا

 عشرة سنوات.

 �� الوالية ال�ي يمثلها. -
ً
 أن ي�ون املر�ح للمجلس�ن مقيما

 دور�ة ا�عقاد الكونجرس 

، و
ً
 مختلفا

ً
ي�ون   �عقد ال�ونجرس جلسة دور�ة واحدة �� السنة تبدأ ا�جلسة ��  يناير ما لم يحدد ال�ونجرس تار�خا

 ال�ونجرس  �عدها �� عطلة �غرض تواصل األعضاء بمواط�ي واليا��م. 
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 ال�جان املتخصصة بالكونجرس 

�جنة بمجلس النواب حيث لها   19�جنة �� مجلس الشيوخ، و    17تت�ون �جان ال�ونجرس الرئيسية الدائمة من     

وغالبا  �جنة،  �ل  رئيس  األغلبية   حزب  و�ختار  ا�جلس  تنظيم   �� مهم  معظم   دور   �� املقاعد  بأغلبية  يحتفظ  ما 

 �� 
ً
ال�جان، ويستطيع �ل عضو أن يتخصص �� موضوعات محددة �عناية، حيث ال يمكن ألي عضو أن ي�ون خب��ا

 جميع املوضوعات املطروحة أمام ال�ونجرس. 

ال تقوم  وقد  عل��ا،  للتصو�ت  األساسية  ا�جاالت  ملعظم  القوان�ن  مشروعات  بإعداد  ال�جان  بتقديم وتقوم  �جان 

حال  عل��ا  �عديالت  أي  إدخال  بدون  الشيوخ  مجلس  أو  النواب  مجلس  من  تمر�رها  يتم  ل�ي  لقوان�ن  مشروعات 

 تصو�ت أعضاء ال�جنة باألغلبية لصا�ح املشروع املقدم بإحالتھ إ�� ا�جلس ب�امل عضو�تھ مع التوصية بإجازتھ. 

اعدها �جان فرعية فيصل إجما�� عدد ال�جان إ�� ما يقارب وتقوم ال�جان بمهام �شريعية، إشرافية، و�دار�ة و�س

مائ�ي �جنة تقوم بجمع املعلومات وتحديد املشكالت و تقييم البدائل واق��اح ا�حلول للعرض ع�� جميع أعضاء  

 )Congressional Research Service ،2003 (ا�جلس.

ة لل�ونجرس بأكملھ حول ا�خيارات املتاحة �� وكذا تقوم ال�جان بالتحقيق �� موضوعات متخصصة وتقديم املشور 

 املوضوع. 

 سلطات الكونجرس األمر��ي

، حيث تحدد سلطات �ل مجلس   8إ�� املادة    1يضع دستور الواليات املتحدة سلطات ال�ونجرس �� املواد من املادة     

ال�ونجرس أيضا سلطات مستمدة من  وتحدد املادة التاسعة قائمة للسلطات ال�ي ال يتمتع ��ا ال�ونجرس، و�متلك 

 بند الضروري واملالئم �� الدستور 

القوان�ن  وصنع  املس�حة،  القوات  ع��  وا�حفاظ  قدرات  ورفع  ا�حرب،  إعالن  �سلطة  ال�ونجرس  و�تمتع 

 ) Zernike , 2010ل�جيش.(
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لك ال�ونجرس  كما يمت)، Broder  ,  2007(و�تمتع ال�ونجرس بصنع جميع القوان�ن وحمل السلطات ع�� تنفذ��ا  

سلطة اإلقالة ا�حصر�ة، وال�ي �سمح ��حب الثقة من الرئيس، القضاة الفدرالي�ن، واملوظف�ن الفدرالي�ن اآلخر�ن 

 )Campbell&, Elsasser 1991(و�قال��م

 عالقة الكونجرس بالرئاسة والقضاء

لفدرالية متمثلة �� ال�ونجرس، يحدد الدستور األمر��ي الضوابط الالزمة لتوازن العالقات  ب�ن فروع با�ح�ومة ا

الرئيس، وا�حكمة العليا؛ وتفاوتت سلطة  ال�ونجرس ع�� الرئاسة من ف��ة ألخرى وفقا لعدة عوامل مثل قيادة 

أعضاء   قبل  من  الفردية  واملبادرات  ا�حروب،  مثل  التار�خية  الظروف  الرئا��ي،  السيا��ي  النفوذ  ال�ونجرس، 

الس)Sachs  ,  1999(ال�ونجرس   و��  قانون ،  مثل  بقوان�ن  الرئاسية  السلطات  ال�ونجرس  قيد  األخ��ة،  نوات 

 ال�ونجرس ملراقبة امل��انية و�حب الثقة وقرار صالحيات ا�حرب. 

موظفي   من  الثقة  ��حب  النواب  مجلس  و�لزام  بتمك�ن  اإلقالة  �سلطات  الدستور  بموجب  ال�ونجرس  و�تمتع 

 �ها.السلطة التنفيذية  والقضاء �� حال ا�خيانة وغ�

ان��اء  أعقاب  يناير   �� مش��كة   جلسة   �� ا�جلسان  يجتمع  الرئاسية،  االنتخابات   �� هاما   
ً
دورا ال�ونجرس  يلعب 

 التصو�ت �� االنتخابات الرئاسية لفرز األصوات. 

وتتمتع ا�حكمة العليا �سلطة إلغاء أحد قوان�ن ال�ونجرس، و�مثل ذلك سلطة كب��ة ع�� السلطة التشريعية  و�حد 

تفس��ا��ا  م ع��  ال�ونجرس  سلطة  الدستور�ة  ا�حكمة  توسع  قد  الوقت  ذات   �� ال�ونجرس،  سلطة  ن 

 ) Supreme Court ,2101الدستور�ة.(

  Parliament of the United Kingdomالبرلمان البريطاني 

 (www-parliament.uk)�شأة وتار�خ ال��ملان ال��يطا�ي 

 م لوصف االجتماع االستشاري للملك.   1236ول مرة عام أ���ئ ال��ملان ال��يطا�ي واجتمع أل    

ويعت�� ا�جلس العام �� عهد امللك إدوارد األول هو ال��ملان ال��يطا�ي لكن دون أن ي�ون لھ صورة مؤسسية، غ�� أنھ 

 . تحول إ�� مؤسسة قائمة بذا��ا �� عهده، و�ت�ون ال��ملان ال��يطا�ي من غرفت�ن مجلس العموم ومجلس اللوردات
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 )(House of Commons  )Raphael, D. D., Donald Limon, and W. R. McKay,2004مجلس العموم 

بون �ش�ل مباشر من الشعب ال��يطا�ي �ل خمس سنوات، و يتقدم معظم املر�ح�ن   650يت�ون من   
َ

عضوا ُينتخ

 لالنتخابات ع�� قوائم حز�ية  والبعض يفضل ال���ح مستقال.  

وتتمثل مهام النواب بمجلس العموم �� تمثيل جميع الناخب�ن وليس فئة أو منطقة جغرافية، املساعدة ع�� إصدار 

ن جديدة، التدقيق ومراجعة ما تقوم بھ ا�ح�ومة، ومناقشة القضايا الوطنية الهامة، و�تم طرح األسئلة ع��  قوان�

 ا�ح�ومة حول القضايا الراهنة سواء �� ا�جلس أو داخل ال�جان. 

،  و�تمتع مجلس العموم �سلطة منفردة حول اتخاذ القرارات �شأن مشاريع القوان�ن املالية، مثل الضرائب وغ��ها

 و�مكن �جلس اللوردات النظر �� مشاريع القوان�ن املالية دون سلطة منعها أو �عديلها. 

 شروط ال���ح لعضو�ة مجلس العموم 

 ليست هناك شروط خاصة لل���ح واالنتخاب لعضو�ة مجلس العموم ال��يطا�ي غ��:

 أن ي�ون املر�ح بر�طانيا .  -

 سنة.   18أن يتجاوز عمر املر�ح  -

   )2001 (الديل�ي،  مجلس اللوردات

والتدقيق   القوان�ن  صياغة  مهمة  ويشاطره  املنتخب،  العموم  مجلس  لعمل  املكمل  لل��ملان  الثانية  الغرفة  هو 

عضوا ال يختارون بطر�ق االنتخاب بل بالتعي�ن، حيث   760ومراجعة عمل ا�ح�ومة وقرارا��ا.، يبلغ عدد أعضائھ  

ملستقلة، �عضهم من النبالء بالوراثة، و�عضهم من  تقوم امللكة بتعيي��م مشاركة مع ورئيس الوزراء و�عض الهيئات ا

رجال الدين �األساقفة ومسؤو�� األديرة، والبعض اآلخر من ذوي ا�خ��ات املتخصصة الذين لد��م خ��ة عميقة �� 

 اختصاصا��م لُيستفاد م��ا �� مسائل املص�حة العامة للمملكة املتحدة.  

وراثة من ا�جد لألب ومن األب لالبن، أو لكبار القضاة، أو أساقفة �ان منصب اللوردات محصورا بال  1958وح�ى عام  

 الكنيسة، لكن أصبح من سلطة رئيس الوزراء ترشيح من يراه من ا�خ��ات ل�حصول ع�� لقب اللورد 
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 �� اللوردات  �جلس  الرئيسية  املهام  للمملكة،   وتتمثل  العامة  السياسات  ودراسة  القوان�ن،  إصدار   �� اإلسهام 

 ا�ح�ومة ومراجعة أعمالها وقرارا��ا. ومساءلة 

 مهام ال��ملان ال��يطا�ي: 

 إصدار القوان�ن والتشريعات.  -

 دراسة السياسات العامة للمملكة.  -

 مراقبة عمل ا�ح�ومة ومساءل��ا وتدقيق أعمالها وقرارا��ا. -

نقل وفرص العمل مناقشة القضايا املعاصرة باختالف جوان��ا ال�ي تؤثر �� حياة الناس �ال�حة والبيئة وال -

 واملدارس وا�جر�مة وغ��ها.

 النظر �� كيفية إنفاق الضرائب. -

 عالقة ل��ملان بالعرش املل�ي ال��يطا�ي 

من سلطات امللكة افتتاح ال��ملان و وكذا لها حق حلھ، وأيضا تقوم بإقرار مشروعات القوان�ن ال�ي �عدها ال��ملان    

 دا من األف�ار وا�خطط والتشريعات �� خاط��ا �� مجلس اللوردات.  قبل إصدارها، وتقدم امللكة لل��ملان عد

 البرلمان الروسي (الجمعية الفيدرالية لروسيا االتحادية)  

من     وتت�ون  االتحادية،  روسيا   �� العليا  والنيابية  التشريعية  الهيئة  االتحادية  لروسيا  الفيدرالية  ا�جمعية  �عت�� 

 . عب) ومجلس االتحاد(ممثلو الكيانات الفيدرالية)مجلس�ن هما مجلس الدوما (نواب الش

 مجلس االتحاد  

يت�ون مجلس االتحاد من  مجلس االتحاد   الرو��ي،  ال��ملان   �� األو�� واألع��  الغرفة  و�تش�ل من    166هو  عضوا 

درا�� من  كيانا فيدراليا، أحد املندو��ن عن �ل كيات في  83مندو�ْ�ن اثن�ن من �ل كيان فيدرا�� ال�ي يبلغ عددها  
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الهيئة التشريعية للكيان الفيدرا�� والثا�ي من السلطة التنفيذية فيھ، وال يجوز أن يجمع �خص واحد ب�ن عضو�ة 

 .مجلس االتحاد وعضو�ة مجلس الدوما �� آن واحد

 صالحيات مجلس االتحاد: 

 :من الدستور صالحيات مجلس االتحاد و�ي��ا 102�جلس االتحاد صالحيات وفق املادة  -

 اعتماد القوان�ن ال�ي أصدرها مجلس الدوما.  -

 حق املبادرة القانونية.  -

التصديق ع�� مرسوم إعالن حالة الطوارئ واألح�ام العرفية �� البالد الصادر عن رئيس روسيا   -

 .االتحادية

 .�عي�ن موعد انتخابات رئيس روسيا االتحادية  -

 .ا��امات مجلس الدوما إليھتنحية رئيس روسيا االتحادية من منصبھ �عد توجيھ  -

�عي�ن قضاة ا�حكمة الدستور�ة وا�حكمة العليا وا�حكمة االقتصادية العليا وذلك ب��شيح  -

 .من رئيس روسيا االتحادية 

 .�عي�ن املد�� العام وتنحيتھ من منصبھ ب��شيح من رئيس روسيا االتحادية -

 .من مناص��م �عي�ن رئيس ديوان الرقابة املالية ونصف أعضائھ وتنحي��م -

 .طرح �عديالت �� دستور روسيا االتحادية  -

 (George,1973)مجلس الدوما لروسيا االتحادية  

س مجلس الدوما(مجلس نواب الشعب) عام    وهو أحد ا�جلسْ�ن ��  ويعت�� أول برملاٍن منتخٍب �� روسيا  1905تأسَّ

 سنوات. 5نائبا، مدة عضو�ة ا�جلس  450ا�جمعية الفيدرالية لروسيا االتحادية، و�تألف مجلس الدوما من 

 شروط ال���ح والعضو�ة �جلس الدوما: �ش��ط لل���ح وا�حصول ع�� عضو�ة مجلس الدوما الشروط التالية:

 أن ي�ون املر�ح مواطنا روسيا بروسيا االتحادية.  -

 سنة.  21أن يبلغ عمر املر�ح  -

 .أن يحظى بحق املشاركة �� االنتخابات -
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لس الدوما شغل مناصب �� أي هيئة تمثيلية أخرى لسلطة الدولة أو هيئات ا�حكم الذا�ي ا�ح��  ال يجوز لنائب مج

أو  التدريس  أ�شطة مقابل أجر بخالف  أّي   �� أو االنخراط  املدنية  ا�خدمة   �� �� ا�جلس  النواب  �عي�ن  وال يجوز 

 رى. البحث أو األ�شطة اإلبداعية األخ

 )(G. Belonuchkin, 1995 صالحيات مجلس الدوما 

 منح الدستور الرو��ي مجلس الدوما عددا من الصالحيات متمثلة فيما ي��:  

 عد موافقة مجلس االتحاد الرو��ي. إعداد القوان�ن والتشريعات و�صدارها لكن � -

 .رئيس وزراء روسيا املوافقة ع�� �عي�ن -

االستماع إ�� التقار�ر السنو�ة من ا�ح�ومة الروسّية عن نتائج عملها بما �� ذلك القضايا ال�ي أثارها مجلس  -

 .الدوما نفسھ

 .با�ح�ومة الروسية مسألة الثقة البتُّ ��  -

 .البنك املركزي الرو��يّ  �عي�ن وعزل رئيس -

 .�عي�ن وعزل رئيس ونصف مراق�ي غرفة ا�حسابات -

 .  حقوق اإل�سان �عي�ن وعزل مفوض -

 .العفو إعالن -

 .�حاكمتھ توجيھ ا��امات ضد الرئيس الرو��ي -
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ابـیة يف الفکر اإلســـالمي والنظم   الس النـی ة بین املـج ارـن ــة املـق دراسـ ا: اـل الـث ـث

 العاصرة
بيان     �عد  لكن  ا�ختلفة،  ا�جوانب   �� املعاصرة  والنظم  اإلسالمي  الفكر   �� النيابية  ا�جالس  ب�ن  املقارنة  ستتم 

 يابية املعاصرة �� البلدان ا�ختلفة كما ي��:املقارنة ب�ن ا�جالس الن

 املقارنة ب�ن ا�جالس النيابية �� النظم املعاصرة �� البلدان ا�ختلفة.  -

 املقارنة ب�ن ا�جالس النيابية �� الفكر اإلسالمي والنظم املعاصرة.  -

 المقارنة بين المجالس النيابية المعاصرة في البلدان المختلفة

 لس النيابية �� البلدان ا�ختلفة سواء املتقدمة أو النامية فيما ي��:تتشابھ وتختلف ا�جا

من حيث شروط العضو�ة: �ش��ط �� �ل ا�جالس النيابية �� البلدان ا�ختلفة أن ي�ون العضو من جنسية  -

 منذ سبع سنوات  
ً
الدولة، ولم تختلف فيھ سوى أمر��ا ال�ي اش��طت أن ي�ون املر�ح �جلس النواب أمر�كيا

 ع�� األقل واملر�ح �جلس الشيوخ  منذ عشرة سنوات. 

عام �� مجلس الشيوخ    35عام �� بر�طانيا و  18من حيث العمر: تراوح شرط العمر �� ا�جالس ا�ختلفة ب�ن   -

 املصري.

بانتخاب  - �شكيلها  يتم  �و��ا   �� ا�ختلفة  البلدان   �� النواب  مجالس  تتشابھ  الت�و�ن:  طر�قة  حيث  من 

كنواب أو    أعضا��ا  الشيوخ  مجالس  أما  القانون،  يحددها  بحصة  للدولة  امل�ونة  الواليات  عن  ممثل�ن 

اللوردات فيتم �عيي��ا من قبل امللك أو الرئيس، بينما يمثل مجلس االتحاد الرو��ي من مندو��ن من �ل 

، ية للكيانكيان فيدرا�� أحدهما تختاره السلطة التشريعية للكيان ذاتھ واآلخر ممثال عن السلطة التنفيذ

بينما مجلس صيانة الدستور اإليرا�ي �ش�ل من مجموعت�ن مجموعة يتم انتخا��ا بمعرفة مجلس الشورى 

 اإلسالمي وهم ا�حقوقيون، ومجموعة يتم �عيي��ا من قبل مرشد ا�جمهور�ة و�� الفقهاء. 
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املتنوعة �� البلدان  من حيث املهام والصالحيات: تتشابھ إ�� حد كب�� مهام وصالحيات ا�جالس النيابية   -

إصدار  ب�ن  وتتنوع  الدولة،   �� الشور�ة  أو  الديموقراطية  درجة  حسب  وتضيق  تتسع  لك��ا  ا�ختلفة، 

التشريعات والنظم والقوان�ن، أو إقرارها، أو اق��احها والتوصية ��ا ثم يصدرها ا�حاكم، ومهمة الرقابة ع�� 

السعودي الشورى  مجلس  عدا  التنفيذية،  السلطات  أ�شطة    �شاط  ع��  الرقابة  صالحياتھ  من  فليس 

ا�ح�ومة، و��ن مهمة إقرارا املعاهدات واالتفاقات الدولية، و��ن املوافقة ع�� قرار ا�حاكم بإصدار ا�ح�ام 

 العرفية �� البالد للظروف الطارئة أو ال�وارث أو ا�حروب. 

 من حيث العالقة با�حاكم  -

حيث الت�و�ن واملهام والصالحيات ومن حيث عالق��ا با�حاكم وتظل إش�الية صور�ة وحقيقية ا�جالس من   -1

وا�ح�ومة ��ا تباين كب�� جدا ب�ن الدول املتقدمة �الواليات املتحدة و�ر�طانيا وروسيا و��ن البالد النامية 

ا�حلس  لدور  ا�حقيقية  املمارسة  لذروة  وصلت  ح�ى  املتقدمة   الدول  ف��ا  تقدمت  والسعودية،  كمصر 

حياتھ وقبلها حر�ة ت�و�نھ، بينما ال زال البون شاسع جدا ب�ن ا�حقيقة و الصور�ة �� البلدان  ومهامھ وصال 

 األخرى. 

من حيث العالقة باألمة: تمثل ا�جالس املنتخبة  �� �ل النظم املعاصرة نوابا عن األمة جميعها وليس عن   -

اخبيھ، كما أن ع�� األمة أن تقبل ما تتفق الوالية ال�ي ينت�ي إل��ا، و�التا�� ع�� النائب أن يرا�� متطلبات ن

النامية  البالد   �� املتقدمة، وصور�ا  البالد   �� و�بدو حقيقيا وواقعيا  �عارضھ،  املنتخبة وال  ا�جالس  عليھ 

 حيث يمثل النواب طبقة عليا وصفوة من ا�جتمع قد ال �ستطيع الوصول إل��ا كث�� من ناخب��م..
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 المجالس النيابية في الفكر اإلسالمي والنظم المعاصرة المقارنة بين   -2

 تتم املقارنة �� ا�جوانب ا�ختلفة كما ي��:  

جوانب 
 النظم العاصرة  في الفكر اإلسالمي  المقارنة

شروط 
 العضویة 

العدالة ا�جامعة لشروطها الواجبة �� الشهادات من 

 األهلية.اإلسالم والعقل والبلوغ وعدم الفسق واكتمال 

 املروءة: و�ع�ي استواء أحوال املرء واعتدال أقوالھ وأفعالھ.

العلم: ويع�ي إدراك ال��يء بحقيقتھ، واملقصود هو الفقھ 

باألح�ام الشرعية، والعلم باملبادئ األساسية للسياسة، 

و�دراك حقيقة العلم أو ا�جال الذي سيقدم فيھ رأيا أو  

 يدعم فيھ قرارا. 

ؤدية لدراسة الواقع بموضوعية و�عمق الرأي وا�حكمة: امل 

�سهم �� تحقيق مصا�ح األمة دونما تأثر �غ�� حقيقة العلم 

 وظروف الواقع.

الشوكة: و�ع�ي امتالك القوة والبأس بم�ونا��ا املتنوعة، 

 ال�ي تؤهل للقيام باملهمة بيسر.

االستقالل: بحيث ي�ون قادرا ع�� اتخاذا القرار دون تأثر  

 د. أو تأث�� من أح

 اإلخالص والنصيحة للمسلم�ن.

 

أن ي�ون املر�ح للعضو�ة من جنسية الدولة سواء  

جنسية أصيلة أو مكتسبة قبل سبع سنوات أو عشر 

 سنوات كما �� ال�ونجرس األمر��ي.

عام كما   18أن يبلغ  املر�ح  للعضو�ة من العمر ب�ن 

عام و   21عام كما �� مصر وما بي��ما  35�� بر�طانيا و 

 عام.  30عام و  25

 أن ي�ون حاصل ع�� مؤهل جام�� كما �� مصر.

أن ي�ون من املشهود لهم بالصالح والكفاية كما �� 

 اململكة العر�ية السعودية. 

أال ي�ون ممنوعا من ممارسة حقوقھ السياسية كما 

 �� مصر. 

أن ي�ون من ا�خ��اء أو النبالء كما �� ال��ملان  

 ال��يطا�ي. 

طریقة  
 التكوین 

 االنتخاب من األمة. 

التعي�ن من ا�حاكم �عد التحقق من الشروط الواجب 

 توفرها.

مجلس باالنتخاب (أهل ا�حل والعقد) لألمور العامة من 

سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو العالقات مع الغ��، 

ومجلس آخر بالتعي�ن من ا�حاكم أو من هيئة أخرى 

رط استيفاء شروط االج��اد (مجلس االج��اد والتقن�ن) �ش

 �� األعضاء قبل التعي�ن. 

معظم النظم املعاصرة يتم ت�و�ن مجالسها  

باالنتخاب التمثي�� وت�ون حصص الواليات حسب 

عدد س�ا��ا، وقليل من ا�جالس يتم �عيي��ا مثل  

 مجلس اللوردات ال��يطا�ي.

المھام  
والصالحیا

 ت

ن عهد إليھ  اختيار وتولية ا�حاكم، وتجديد البيعة مل

 با�حكم عند وفاة ا�حاكم.

 عزل اإلمام عند وجود ما يقتضيھ و�نظر �� إمامتھ. 

 شريع و�صدار القوان�ن.الت

 إقرار املعاهدات واالتفاقات.

 إقرار ا�خطة واملوازنة.
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االج��اد وتقن�ن الفقھ (التشريع)، و�رى �عض العلماء أن 

ي�ون هناك مجلسان مجلس يختص باألمور السياسية 

وفق ما قرره الفقهاء ألهل ا�حل والعقد، ومجلس عل�ي  

 يختص باالج��اد والتقن�ن.

 الرقابة ع�� أعمال السلطة التنفيذية. 

 مناقشة بيان الرئيس. 

 �عديل الدستور.

 إقرار إعالن حال�ي ا�حرب والطوارئ. 

مراقبة عمل ا�ح�ومة ومساءل��ا وتدقيق أعمالها  

 وقرارا��ا. 

االتحادية من منصبھ �عد توجيھ  تنحية رئيس روسيا 

 ا��امات مجلس الدوما إليھ.

�حب الثقة من الرئيس األمر��ي وفق إجراءات 

 طو�لة ومعقدة.

 

العالقة 
 بالحاكم 

اختيار ا�حاكم وتوليتھ، وكذا اختيار وتولية نائبھ أو من  

 عهد إليھ الوالية.

 عزل ا�حاكم عندما يتوجب ذلك. 

ا�حل والعقد ل�حاكم فيما ال نص إلزامية قرار شورى أهل 

فيھ خالف والراجح ف��ا أن ع�� ا�حاكم أن ينفذ ما قررتھ 

 شورى أهل ا�حل والعقد.

امللك أو الرئيس �ع�ن جزء من أعضاء ا�جلس مثل  

مجلس الشيوخ  بمصر أو �ل أعضاء ا�جلس مثل  

 اللوردات ب��يطانيا ومجلس الشورى السعودي. 

ي وال الرو��ي وال امللكة  ال �ستطيع الرئيس األمر��

ال��يطانية حل ال��ملان، بينما �ستطيع الرئيس  

 املصري وامللك السعودي ذلك.

امللك السعودي هو من �عتمد و�قر قرارات مجلس 

 الشورى، و�مكن لھ أن يتخذ ما يراه مناسبا حيالها.

 

العالقة 
 وأعمال الحكومةالرقابة على أنشطة  الحكومة تابعة للحاكم ومسئول عنھا بالحكومة

 سحب الثقة من الحكومة متى وجد سبب لذلك.

العالقة 
 باألمة 

ھي عالقة النائب والوكیل، فھم یباشرون انتخاب  
رئیس الدولة نیابةً عن األمة ومن ثَمَّ یعتبر انتخابھم  

ملزماً لألمة، وكذا ینوبون عن األمة في األمور  
 أمرھا. العامة التي تتطلب رأیا أو قرارا یصلح بھا 

تمثیل األمة والنیابة عنھا في كل أمورھا التي 
 حددتھا مھام وصالحیات المجالس النیابیة.

  

 �عليق ع�� املقارنة ب�ن ا�جالس النيابية �� الفكر اإلسالمي والنظم املعاصرة. 

ونة ل�ل م��ا وعالق��ا يظهر من املقارنة ب�ن ا�جالس النيابية �� الفكر اإلسالمي والنظم املعاصرة وفق العناصر امل�

 بجودة أداء املهام واستخدام السلطات والصالحيات ما ي��:
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من حيث شروط العضو�ة تفوق الفكر اإلسالمي فوضع معاي�� االختيار مرتبطة بمقومات تمثل متطلبات  -

بينما ا العلم والعدل واملروة وا�حكمة واالستقاللية،  باملهام وأداء الواجبات مثل  للقيام  ش��طت  ضرور�ة 

 النظم املعاصرة شروطا مرتبطة با�جغرافيا والقومية والعمر دون مراعاة الكفاءة املناسبة للمهمة. 

من حيث املهام والصالحيات، اتفقت النظم املعاصرة مع الفكر اإلسالمي �� موضوع اختيار ا�حاكم وتوليتھ   -

الفكر اإلسالمي �شرط أن ي�ون القائم�ن وعزلھ، واتفقا أيضا �� موضوع التشريع وسن القوان�ن ع�� رأي ��  

الفكر  بينما ترك  ا�حل والعقد،  أهل  العلماء ا�ختص�ن وليس عموم  الفقھ هم  التشريع وتقن�ن  أمر  ع�� 

اإلسالمي أمر الرقابة ع�� منظومة ا�حكم وع�� عموم األمة ألك�� من جهة وأك�� من طر�قة، برز م��ا ديوان 

إ�� �حن النفس بالطاقة الروحية لتعمل الرقابة الذاتية وتحقق كث��ا من  ا�حسبة وديوان املظالم، إضافة  

النظم    �� النيابية  ا�جالس  وصالحيات  وسلطات  مهام  أهم  من  �ان  بينما  ا�خارجية،  الرقابة  مس��دفات 

املعاصرة هو أمر الرقابة ع�� منظومة ا�حكم، و�مكننا القول إن �� هذا سعة بحيث يمكن أن ت�ون من  

م ا�جالس النيابية �� الفكر اإلسالمي الرقابة وال�ي �عت�� من شئون الدنيا ال�ي ترك اإلسالم أمرها ضمن مها

 للناس ينظمو��ا بما يناسب ظروف عصرهم.

من حيث العالقة با�حاكم، اتفق �ل من الفكر اإلسالمي والنظم املعاصرة ع�� أن ا�جالس النيابية �� من   -

فيھ بصورة أصيلة، وكذا تقوم �عزلھ عندما يتوجب ذلك، وتفوق الفكر    تقوم باختيار ا�حاكم أو �شارك

اإلسالمي �� إلزام ا�حاكم بقرار الشورى الصادر من أهل ا�حل والعقد �� األمور ال�ي ليس ف��ا نص شر��  

النظم املعاصرة عزل ا�حاكم وال  �� كث�� من  النيابية  بينما ال �ستطيع ا�جالس  قط�� الداللة والثبوت، 

لزامھ بقرارها، بل العكس أحيانا كما �� معظم الدول �ستطيع امللك أو امللكة أو الرئيس حل ال��ملان �� أي  إ

 وقت أو ظرف يراه. 

من حيث العالقة با�ح�ومة، �� الفكر اإلسالمي ا�ح�ومة (وزارة التنفيذ) تا�عة ل�حاكم ورقاب��ا عليھ أو ع��   -

 بينما �� �ل النظم املعاصرة تقوم ا�جالس النيابية بالرقابة ع�� ا�ح�ومات.ديوان ا�حسبة وديوان املظالم،  
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من حيث العالقة باألمة، اتفق �ل من الفكر اإلسالمي والنظم املعاصرة ع�� أن ا�جالس النيابية تمثل األمة  -

ي فيمكن أن  وتنوب ع��ا واألمة �� من تختارها إال �� �عض ا�جالس ا�ختصة بالتشريع �� الفكر اإلسالم

الدستور   ومجلس صيانة  ال��يطا�ي  اللوردات  �� مجلس  وكذا  العلمية،  الكفاءة  وفق شروط  التعي�ن  يتم 

 اإليرا�ي فيتم �عي�ن حصة م��ا بمعاي�� معينة. 

 النتائج والتوصیات
 أوال: النتائج: 

 توصل الباحث �� هذه الدراسة إ�� عدد من النتائج نوجزها فيما ي��:

ى من املبادئ األساسية �� اإلدارة �� الفكر اإلسالمي، سبق ��ا النظم املعاصرة بقرون، �عت�� أمر الشور  -

و�دأ التطبيق منذ العصر النبوي وع�� يدي الرسول ص�� هللا عليھ وسلم، وتبعھ ا�خلفاء الراشدون من  

يتسع و�ضيق حسب  �ان  لكنھ  املتعاقبة،  الدول اإلسالمية   �� ا�خلفاء  ن�جهم  الطبيعة   �عده، وسار ع�� 

 ال�خصية �حاكم �ل دولة، وحسب ظروف الدولة العسكر�ة والسياسية وغ��ها. 

نمتلك �� تراثنا اإلسالمي �� �ل ا�جاالت ما يمكننا من مجاراة التطورات املتسارعة �� أمور اإلدارة و غ��ها،   -

 لعصر ل�ل بلد. شرط أن ننفض ع��ا الغبار وأن نطبق مباد��ا، ونطور أدوا��ا بما يتناسب مع ظروف ا

أمور   - وتخصصا��م من  أعضائھ  وعدد  الشورى)  (مجلس  والعقد  ا�حل  أهل  تظل طر�قة �شكيل مجلس 

�انت  وقد  دنياكم)،  بأمور  أعلم  (أنتم  ظروفها  حسب  لتحددها  ومصر  عصر  �ل  ألهل  تركت  ال�ي  الدنيا 

 التطبيقات العملية ع�� التار�خ اإلسالمي ح�ى املعاصر م��ا ينت�ج هذا الن�ج.

(التشريع)  - الفقھ  لتقن�ن  أحدهما  مجلسان،  املسلمة  للدولة  ي�ون  أن  معت��ون  معاصرون  علماء  يفضل 

وآخر لبقية املهام الشور�ة والرقابية وغ��ها، �شرط أن يتم التشكيل وفق الشروط املعتمدة فقها ل�ل من  

 ا�جلس�ن. 
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النيابية حقيقة وواقعا منذ العصر تمثل مجالس أهل ا�حل والعقد �� الفكر والتار�خ اإلسالمي ا�جالس   -

نقباءهم   الثانية  العقبة  أهل  انتخاب   �� �� اإلسالم،  والعقد  ا�حل  أول ظهور وا�ح ألهل  النبوي، ويعت�� 

 االث�ي عشر، لكن لم تظهر تنظيميا و�االسم إال مع الدولة العباسية. 

وا - بالتخصص  إياها  رابطا  العضو�ة  شروط  تحديد   �� اإلسالمي  الفكر  املهام  يتفوق  أداء   �� لكفاءة 

 والواجبات، بينما تنت�ج النظم املعاصر �� معظمها الن�ج التمثي�� ا�جغرا�� أو القب�� �� �شكيل ا�جالس. 

يوجد خالف �� مدى إلزامية الشورى ( قرار أهل ا�حل والعقد) ل�حاكم، لكن كث��ون من العلماء القدامى   -

إلزامية قرار أهل ا�حل و  تراه، وعند  واملعاصر�ن يرجحون  بما  تأخذ  ل�حاكم، و�مكن ل�ل دولة أن  العقد 

 االتفاق ع�� رأي يجب االل��ام بھ من قبل ا�حاكم وا�ح�وم�ن. 

 قرارات أهل ا�حل والعقد ملزمة ملن اختارهم من األمة حال اختيارهم من قبل عموم الناس (باالنتخاب).  -

� موضوع الشورى ومهام أهل ا�حل والعقد وشروط ال ينب�� الر�ط ب�ن ما قرره الفكر اإلسالمي من مبادئ � -

عضو���ا و��ن التطبيق غ�� املكتمل أو املنحرف عن املبادئ األساسية ع�� التار�خ اإلسالمي أو املعاصر م��ا، 

 فاالنحراف عن املبادئ ال �عي��ا. 

 ثانيا: التوصيات

 يو��ي الباحث بما ي��:

أدوا��ا   - وتطو�ر  الشورى  مبادئ  استخدام  وليس  ضرورة  لها  ا�حقيقي  التطبيق  مع  الظروف،  يناسب  بما 

 الصوري ففيھ �ل ا�خ�� لألمة جميعها. 

ضرورة مز�د من الدراسة لنماذج الشورى ومجالس أهل ا�حل والعقد ع�� التار�خ اإلسالمي وأثر التطبيق   -

اف عنھ ا�حقيقي والصوري ع�� نمو وازدهار �ل دولة، ملعرفة أسباب التطبيق ال�حيح وأسباب االنحر 

 لالستفادة بھ �� حياة الناس.
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الدولة، وتوج��هم   -  �� الذين يمثلون مستقبل أهل ا�حل والعقد  النا�غة  بالناشئة  املبكر  ضرورة االهتمام 

 دراسيا وعلميا للمجاالت املناسبة لقدرا��م، وتأهيلهم للقيام بمهام املستقبل ساعة أن تو�ل لهم املهمة. 
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