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: مبدأ سيادة األمة
ھـذا المبدأ الذي تقوم عليه الديمقراطية يعطي الشعب مباشرة بنفسه أو عن 

طريق ممثليه ممارسة األعمال التشريعية والتنفيذية والقضائية بقرار من 
.  أغلبية األمة في أي مجال من ھذه المجاالت

 ھذه من تمكنه التي العليا اآلمرة السلطة ھذه الشعب يعطي اإلسالم فھل
أحد؟ من ذلك في عليه معقب وال الصالحيات
 أخصّ  من ھو والنھي فاألمر للشرع، اإلسالم في السيادة :الجواب
 فرداً  حّرم، أو أحل أو نھى، أو فأمر ذلك خالف من وكل األلوھية، خصـائص

ً  جماعة، أو كان ً  ُيعد محكوما، أو حاكما ع اختصاص على متعديا  جل المَشرِّ
َِّ  إالَّ  اْلُحْكمُ  إِنِ  : سبحانه يقول التشريعية، السلطة صاحب وعال  أالَّ  أََمرَ  ِ
اه إالَّ  َتْعُبُدوا  أكثرية من ال لحكمه معقب وال ويحرم، ويحل وينھي، ،يأمرإِيَّ
َباتِ  َلُھمُ  َوُيِحلُّ  أقلية  من وال يِّ مُ  الطَّ   . اْلَخَباِئثَ  َعَلْيِھمُ  َوُيَحرِّ
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 إباحتـه ألحد ليس الزنا حرم وٕاذا وٕاباحته، تحليله ألحـد ليس الربـا حرم فإذا
 منعه ألحد ليس الطالق أباح وٕاذا مقترفيه، من بالرضا ولو حتى

 الحق اختصاص من هي التشريعية السلطة أعمال أن بمعنى وتحريمه،
 هذا يمارس أن ألحد وليس وحده المشـرع فهـو وتعالى سبحانه

 بالفئـة يناط فالعلم الحكم، عدم عنـد الشـأن هو كما بإذنه، إال االختصاص
  .الديمقراطية بكثرة يناط وال إليه، الوصـول على القادرة
 ِمْنُهمْ  اْألَْمرِ  ُأوِلي َوإَِلى الرَُّسولِ  ِإَلى َردُّوهُ  َوَلوْ  :وتعالـى سبحانـه يقول
   ِمْنُهمْ  َيْسَتْنِبُطوَنهُ  الَِّذينَ  َلَعِلَمهُ 
 بصفاتهم فُيحددون االستنباط، أهلية لها قليلة، فئة هم يستنبطونه والذين

 االلتزام والمحكوم الحاكم الجميع على الحكم استنبطوا ما وٕاذا بذواتهم، ال
 َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما سبحانه يقول سواء، حد على به

.  َأْمرِِهمْ  ِمنْ  اْلِخَيَرةُ  َلُهمُ  َيُكونَ  َأنْ  َأْمراً  َوَرُسوُلهُ  اللَّهُ 
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 علـى يتقـرر وما الشرع، قـرره ما بتطبيـق ملزمـة القضائيـة والسلطة
.تطبيقه القضائية السلطة يلـزم وال بـه عبـرة ال الشـرع خـالف

 الشرع، ضوء في الدنيا وسياسة الدين بحراسة ملزمة التنفيذية والسلطة
 فال عصيته فإن فيكم اهللا أطعت ما أطيعوني" :بكر أبي قال فقد لذا؛

. " الخالق معصية في لمخلوق طاعة ال " : لقوله ، "عليكم لي طاعة
 يلتزم لم فإذا الشرع، بحكم ملزمون سواء حد على والمحكوم والحاكم
 تلتزم لم وٕاذا وعزله، عليه الخروج أو إلزامه، األمة حق من كان الحاكم
 فعل كما بالقـوة، ولو به إلزامهـا الحاكم على كان الشرع بحكم األغلبية

 وأنا الدين أينقص ":وقال الزكاة، مانعي مع ـ عنه اهللا رضي ـ بكر أبو
 لقاتلتهم اهللا رسـول يؤدونـه كانـوا عقاالً  أو عناقـاً  منعوني لو واهللا حي،
. "عليه
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 فكرة وهذه واألمة، السلطة بين االجتماعي العقد في يتمثل الفلسفي األساس
 العقد هذا بمقتضى تنازلت واألمة السلطة، وجوده في يسبق الحق بأن تقول
 هذه قيام سبيل في للسلطة أفرادها بين متساوية بنسب حقوقها بعض عن

 لذا؛ اعتداء، كل من ورعايتها السيادة صاحبة األمة حقوق بحماية األخيرة
 لصيقة طبيعية حقوق بأنها الفردية الحقوق هذه عن يعبرون فإنهم

؟ اإلسالم في أساس لها الفكرة هذه فهل باإلنسان،
 بوجود موجودة فالسلطة النظرية، بهذه يقرّ  ال اإلسالم إن :الجواب
 ِإنِّي ِلْلَمالِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوإِذْ  :للمالئكة وتعالى سبحانه اهللا يقول إذ اإلنسان،

 ونهيه اهللا وأمر السلطة، يقتضي فاالستخالف ، َخِليَفةً  اْألَْرضِ  ِفي َجاِعلٌ 
 هبط أن وبعد الخلد جنـة في وجـوده رافقت التي الطريق له لينير لإلنسان

 َوُكال اْلَجنَّةَ  َوَزْوُجكَ  َأْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  َيا َوُقْلَنا :تعالى اهللا قال إذ األرض إلى
الظَّاِلِمينَ  ِمنَ  َفَتُكوَنا الشََّجَرةَ  َهِذهِ  َتْقَرَبا َوال ِشْئُتَما َحْيثُ  َرَغداً  ِمْنَها
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 والنهي األمر خالف أن وبعد والنهي، األمر اآلية تضمنت فقد
 َفِإمَّا َجِميعاً  ِمْنَها اْهِبُطوا ُقْلَنا:فقال األرض إلى اهللا أسكنه
 ُهمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َفال ُهَدايَ  َتِبعَ  َفَمنْ  ُهدىً  ِمنِّي َيْأِتَينَُّكمْ 

 التشريعي اإللهي االختصاص أي والنهي فاألمر ،َيْحَزُنونَ 
 بل عنـه، النكول وعدم باتباعه مأمور واإلنسان أزلي، أبدي
 :سبحانه يقول !اإلجرام في غاية اهللا هدى عن اإلعراض إن
 ِْمنَ  ِإنَّا َعْنَها َأْعَرَض  ثُمَّ  َربِّهِ  ِبآياتِ  ُذكِّرَ  ِممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمن 

 أية تحت اهللا شرع تعطيل أن أي ، ُمْنَتِقُمونَ  اْلُمْجِرِمينَ 
 يستوجب واألمة، الشرع حق في إجرام هو مسميات أو دعاوى
 َبْعدِ  ِمنْ  اللَّهِ  ِنْعَمةَ  ُيَبدِّلْ  َوَمنْ  : سبحانه يقول الشديد العقاب

. اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اللَّهَ  َفِإنَّ  َجاَءْتهُ  َما
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 عن الدين فصل مبدأ على أصالً  قائمة االجتماعي العقد نظرية إن
 الفرنسية الثورة بعد الغرب، في الفكر رجال ثورة بعد الدولة،
 لم التي تصرفاتھم من الشعوب ضاقت بعدما الكنيسة، رجال على
ً  تترك  نشاطھم وقصر لعزلھم الثورة فكانت فيه، تدخلت إال شيئا
 على وقصره المدنية، الحياة تنظيم من وحرمانھم الكنيسة، على

 ، يراه الذي النظام ليختار السيادة، صاحب وحده الشعب
.لھا الخضوع في يرغب التي والقوانين
 ال عقيدة مجرد اإلسالم ھل الفكرة ھذه يقرّ  اإلسالم فھل

؟ والجماعات األفراد بين الدنيا الحياة شؤون بتنظيم له عالقة
ً  للناس عامة شريعة جاء اإلسالم :الجواب   جميع تنظم جميعا
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 والعقائدية القانونيـة بالجوانب منها تعلق ما الحياة، مناحي
 التجزئة، يقبل ال متكامل، كلٌ  فاإلسالم والشعائر، واألخالق
 رفض مبدأ على قائمة فهي الديمقراطية أما وشريعة، عقيدة

 وبكلمة المدنية، الحياة تنظيم في يد لها يكون أن من الشريعة
 والتنفيذي التشريعي االختصاص الشريعة سلب موجزة

  يقره؟ أو اإلسالم يعرفه هذا فهل والقضائي،
 َيا : بقوله ذلك على يجيب وتعالى سبحانه الحق إن

 َوال ِباْلَحقِّ  النَّاسِ  َبْينَ  َفاْحُكمْ  اْألَْرضِ  ِفي َخِليَفةً  َجَعْلَناكَ  ِإنَّا َداُودُ 
 َسِبيلِ  َعنْ  َيِضلُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َسِبيلِ  َعنْ  َفُيِضلَّكَ  اْلَهَوى َتتَِّبعِ 
 اْلِحَساب َيْومَ  َنُسوا ِبَما َشِديدٌ  َعَذابٌ  َلُهمْ  اللَّهِ 
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 ـ خليفة جعلناك إنا اهللا فقول الثالث السلطات بيان تضمنت اآلية فهذه
 ـ القضائية السلطة هذه ـ فاحكم رأسها، الخليفة التنفيذية السلطة هذه

.التشريعية السلطة أي المطبق القانون وهذا ـ بالحق
 ِإَلْيكَ  َوَأْنَزْلَنا :التنزيل محكم في لنبيه وتعالى سبحانه ويقول

 َبْيَنُهمْ  َفاْحُكمْ  َعَلْيهِ  َوُمَهْيِمناً  اْلِكَتابِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  َبْينَ  ِلَما ُمَصدِّقاً  ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ 
  سبحانه ويقول   اْلَحقِّ  ِمنَ  َجاَءكَ  َعمَّا َأْهَواَءُهمْ  َتتَِّبعْ  َوال اللَّهُ  َأْنَزلَ  ِبَما
: َِيْفِتُنوكَ  َأنْ  َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواَءُهمْ  َتتَِّبعْ  َوال اللَّهُ  َأْنَزلَ  ِبَما َبْيَنُهمْ  اْحُكمْ  َوَأن 

.مبررات أو مسميات أية تحت ِإَلْيك اللَّهُ  َأْنَزلَ  َما َبْعضِ  َعنْ 
 تنص التي األساس السلطات هذه أوضح بعدما سبحانه وجعل
 من الدين شرع إلى االحتكام أن بين لألمة، ملك أنها على الديمقراطية

 ِفيَما ُيَحكُِّموكَ  َحتَّى ُيْؤِمُنونَ  ال َوَربِّكَ  َفال:تعالى فقال اإليمان، ركائز
. َبْيَنُهمْ  َشَجرَ 
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اإلسالم؟ في للتشريع مصدراً  األكثرية تعتبر هل
 تشرع أن لھا تشريع، مصدر الديمقراطية في األغلبية إن 
ل وأن القوانين  ملزم وقرارھا منھا، تشاء ما وتلغي منھا، تعدِّ
 بإبداء لألقلية تعترف كانت وإن سواء، حد على واألغلبية لألقلية
!السلطة؟ ھذه األكثرية يعطي اإلسالم فھل رأيھا،

:الجواب
 الواسع بالمعنى فالحكم لحكمه، معقب ال وحده  الحكم أن يقرر اإلسالم -١
َِّ  إالَّ  اْلُحْكمُ  إِنِ  وحده  إال يكون ال اهُ  إالَّ  َتْعُبُدوا أالَّ  أََمرَ  ِ  أو أمر فإذا ، إِيَّ

 من وال قلة من ال الشرع، بّين لما معقب ال أبـاح، أو حّرم، أو أحلّ  أو نھى،
ُ  َقَضى إَِذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما :وتعالى سبحانه يقول كثرة،  هللاَّ

. أَْمِرِھمْ  ِمنْ  اْلِخَيَرةُ  َلُھمُ  َيُكونَ  أَنْ  أَْمراً  َوَرُسولُهُ 
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 رسوله وإلى كتابه، في هللا إلى فيه الُمتنازع األمر برد أمر اإلسالم إن -٢
َھا َيا :سبحانه يقول سنته، في  َوأَِطيُعوا هللاََّ  أَِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

ُسولَ  وهُ  َشْيءٍ  فِي َتَناَزْعُتمْ  َفإِنْ  ِمْنُكمْ  األَْمرِ  َوأُولِي الرَّ ُسولِ  هللاَِّ  إَِلى َفُردُّ  َوالرَّ
َِّ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ   جل ويقول ، َتأِْويالً  َوأَْحَسنُ  َخْيرٌ  َذلِكَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا

 أو ألكثرية يكون وال  هللاَِّ  إَِلى َفُحْكُمهُ  َشْيءٍ  ِمنْ  فِيهِ  اْخَتَلْفُتمْ  َوَما:شأنه
.األكثرية إلى فيه المتنازع األمـر بـرد تقضـي الديمقراطيـة بينما أقلية،

 أو النص عدم عند الشرعي بالحكم العلم أناط وتعالى سبحانه هللا إن -٣
وهُ  َوَلوْ  :سبحانه فقال األكثرية ال باألقلية النص خفاء حال  إَِلى َردُّ

ُسولِ   والذين ِمْنُھمْ  َيْسَتْنِبُطوَنهُ  الَِّذينَ  َلَعلَِمهُ  ِمْنُھمْ  األَْمرِ  أُولِي َوإَِلى الرَّ
 المجتمع في قلة وھـم وحدھـم االجتھاد أھل ھم منھم يستنبطونه
 خالف على األكثريـة يلزم رأيھم االجتھاد، أھل من القلة وھذه اإلسالمي،
.األكثرية برأي االلتزام القلة على إن تقول التي الديمقراطية
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 وال بقولھا عبرة ال المجردة العدديـة الكثـرة أن بين تعالى هللا إن -٤

 لشرعه، موافقتھـا بمقـدار إال هللا، ميزان في لھا وزن وال برأيھا،
يِّبُ  اْلَخِبيثُ  َيْسَتِوي ال قُلْ  :سبحانه يقول  َكْثَرةُ  أَْعَجَبكَ  َوَلوْ  َوالطَّ

ً  فَِئُتُكمْ  َعْنُكمْ  ُتْغِنيَ  َوَلنْ  :ويقول اْلَخِبيثِ   َمعَ  هللاََّ  َوأَنَّ  َكُثَرتْ  َولَوْ  َشْيئا
 بِإِْذنِ  َكثِيَرةً  فَِئةً  َغَلَبتْ  َقلِيَلةٍ  فَِئةٍ  ِمنْ  َكمْ  :سبحانه ويقول  اْلُمْؤِمِنينَ 

ُ  هللاَِّ  اِبِرينَ  َمعَ  َوهللاَّ  إتباع من وتعالى سبحانه الحق ويحذر الصَّ
 َوإِنْ  :سبحانه فقال الشرع  من لھا سند ال التي المجردة األكثرية

هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  ُيِضلُّوكَ  األَْرِض  فِي َمنْ  أَْكَثرَ  ُتِطعْ 
َِّ  إالَّ  اْلُحْكمُ  إِنِ  :وجل عز ويقول اهُ  إالَّ  َتْعُبُدوا أالَّ  أََمرَ  ِ ينُ  َذلِكَ  إِيَّ  الدِّ
 آَيـــــاتُ  ِتْلكَ  المر :ويقول ،َيْعَلُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َوَلِكنَّ  اْلَقيِّمُ 

ـْكَ  أُْنِزلَ  َوالَِّذي اْلِكَتــــابِ   أَْكَثرَ  َوَلِكــــنَّ  اْلَحـــــقُّ  َرّبــــــِكَ  ِمنْ  إَِليــــــ
 ُيْؤِمنــــــُونَ  ال النَّاسِ 
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موقف اإلسالم من األكثرية: رابعاً 

 تلك على وھي فيه للفصل الكثرة لھذه األمر يردّ  فكيف
.الخطأ من العصمة تمنح ال العدد وكثرة !الصفات؟
 فقال حوله، من والصحابة  هللا برسول غني رجل يمرّ  

 حريٌ  :قالوا ھذا؟ في رأيكم ما أي "ھذا؟ في تقولون ما " :
 ُيسمع أن قال وإن يشّفع، أن شفع وإن ُينكح، أن خطب إن
 ما " : فقال المسلمين، فقراء من رجل فمرّ  النبي، فسكت له،

 شفع وإن ُينكح، أال خطب إن حريٌ  :قالوا "ھذا؟ في تقولون
 ـ الفقير يعني ـ ھذا" : فقال له، ُيسًمع أال قال وإن ُيشّفع، أال
."- الغني أي - ھذا مثل من األرض ملء من خير
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الفرق بين الشورى والديمقراطية: خامساً 
 أن منها اإلسالم وموقف الديمقراطية عن الحديث بعد بنا حريٌ 

:نقاط في وذلك والديمقراطية، الشورى بين الفرق أوجه نبّين
 اهللا بأمر واجبة فهي المصدر حيث من الشورى :أوالً 

 واألمر   اْألَْمر ِفي َوَشاِوْرُهمْ :التنزيل محكم في قال حيث :تعالى
 صفة ومقرراً  واصفاً  سبحانه ويقول األصول، علماء يقول كما للوجوب
 ألصحابه، النبي وشـورى  َبْيَنُهم ُشوَرى َوَأْمُرُهمْ  :المسلم المجتمع
.حصر تحت تقـع ال بعده من أصحابه وشورى

 أساسه فكر على قائمة البشر، وضع من فهي الديمقراطية أما
 المصلحة، فيه اهللا أمر وما الواقع، من له نصيب ال افتراضي،
 َلهُ  َفِإنَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرَض  َوَمنْ  مفسدة، غيره إلى عنه واإلعراض

 َأْعَمى َحَشْرَتِني ِلمَ  َربِّ  َقالَ  * َأْعَمى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَنْحُشُرهُ  َضْنكاً  َمِعيَشةً 
.  تُْنَسى اْلَيْومَ  َوَكَذِلكَ  َفَنِسيَتَها آَياتَُنا َأَتْتكَ  َكَذِلكَ  َقالَ  * َبِصيراً  ُكْنتُ  َوَقدْ 
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الفرق بين الشورى والديمقراطية: خامساً 

 ً  :العدد ال الرأي مبناھا الشورى :ثانيا
 والحنكة والحكمة الرأي أصحاب إال لھا يقدم فال
 مقصود لھا وظيفة فھي والعملية، العلمية والدراية والخبرة
 التي األھلية الشورى ألھل كانت إذا إال يتحقق ال شرعي
 اشترطت الشريعة فإن لذا، الشرعي، مقصدھا أداء من تمّكنھم

.الوظيفة بأعباء للقيام  األھليـة الشـورى أھـل في
 ال فھي لذا، الرأي، ال العدد فمبناھا الديمقراطية أما
 بأعباء القيام من تمّكنه التي األھلية المنَتَخب في تشترط
 المجردة، العددية األغلبية بتوفر واكتفت إليه، المسندة الوظيفة
ً  األكثر بتعيين فقضت .واألھلية الكفاءة إلى النظر دون جمعا
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الفرق بين الشورى والديمقراطية: خامساً 
 ً :  الشورى ُتمارس في ظل مبدأ سيادة الشرع: ثالثا
 فإننا لذا الشريعة، وأحكام قواعد خالفوا ما إذا الشورى أھل برأي عبرة ال

 بآرائھم يعلنون وھم يستوثقون كانوا عليھم هللا رضوان الصحابة نرى
 فيھا للرأي أن أم بالمسألة؟ السماء من أمر ھناك ھل الرسول، وبحضرة
 :تعالى لقوله عامة، له سّلموا السماء، من وحي األمر كان فإن مجال؟
ُ  َقَضى إَِذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما  اْلِخَيَرةُ  َلُھمُ  َيُكونَ  أَنْ  أَْمراً  َوَرُسولُهُ  هللاَّ
 بآرائھم قالـوا واالسـتشارة، للرأي مجـال ھنـاك كـان وإذا ، أَْمِرِھمْ  ِمنْ 

. استشارتھم وأعطوا
 ُيعطي الذي األمة، سيادة مبدأ ظل في ُتمارس فإنھا الديمقراطية أما

 نرى أن غرابة فال قبل، من قررته ما مخالفة حتى لألغلبية، المطلقة السلطة
 إال لشـيء ال قبـل، من حرمـت ما وأباحت قبل، من منعت ما أحّلت األكثرية
.عليھا أحد من محاسبة وال مساءلة فال ذلك ترى ألنھا
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الفرق بين الشورى والديمقراطية: خامساً 
:  الشورى ترتبط بالعقيدة ارتباطًا وثيقاً : رابعاً 
 هذه من خلت فإذا األول، المقام في إيجابية شورى فهي

 أن بمعنى الشرع، ميزان في لها وزن وال قيمة فال الوشيجة
 ذلك في رائده استشارته، وُيعطي برأيه يدلي عندما المستشار
 فيه بما يقول فال يقول، فيما اهللا يراقب فهو والتقوى، اإليمان
 سبحانه اهللا إلى تقّرباً  مفسدة، إلى يؤدي ما أو معصية،
 من ورأيه، قوله في أثر من ذلك لغير يكون أن دون وتعالى،

.كثرة أو قلة
 ذلك، لها وأّنى االرتباط، هذا تعرف فال الديمقراطية أما

 حياة من وٕاقصائه الدَّين محاربة على األصل في قامت وقد
.المدنية الناس
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الفرق بين الشورى والديمقراطية: خامساً 
 ً : الشورى تعمل في ظل إطار من الشرعية: خامسا

 فال كثرة، أو قلة بدعوى عليه تخرج وال عنه تحيد ال
 مسّوغ، بأي الشرعي اإلطار ھذا عن الشورى أھل يخرج
 وأحكام العقيدة أحكام الرأي حرية باسم برأيھم يخالفون فال

.الشورى مجاالت من ليست ھي والتي الشريعة،
 معھا تدور األكثرية، إطار في تعمل فھي الديمقراطية أما
 لعقيدة مراعاة دون مالت، حيث معھا وتميل دارت، حيث
 قد أنھا حتى المجتمع، وعادات تقاليد أو ما، شريعة أو

 دون فتخرج قبل، من عليه سارت ما على الخروج ترى
.مساءلة أو محاسبة



الفرق بين الشورى والديمقراطية: خامساً 
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 ً  في اإلتباع واجب شرعي حكم الشورى :سادسا
  :بالمحكومين الحاكم عالقة تنظيم
 الرتباط بالعقيدة مرتبطة وھي مفسدة، وتركھا مصلحة بھا والعمل
.بينھما انفصام ال أيضاً، بالعقيدة الشرعية األحكام

 أحكام بين الصلة قطع أساس على قائمة فھي الديمقراطية أما
 الناس عقائد في تدخلھا وعدم ناحية، من األفراد بحياة الشريعة

 الدولة، عن الدين فصل مبدأ على قامت أنھا أي أخرى، ناحية من
 في والقضائية والتنفيذية التشريعية بالجوانب لألديان صلة ال وأنه

 الحياة عن بإقصائه الدين محاربة أساس على قائمة فھي الدولة،
.لألفراد المدنية



الفرق بين الشورى والديمقراطية: خامساً 

Mr.Atef M.Abu HarbeedIslamic University ٢٠

 ً  بما يلتزمون بعملھم قيامھم عند الشورى أھل :سابعا
  :المعروض األمر يقتضيه

 للوظيفة يقدم فيما راعوا وٕامامه، خالفة أمر األمر كان فإن
 أهل رأينا لذا ذلك، في االختصاص أهل وقدموا الخالفة، أهلية
 من تمّكنهم التي األهلية العلماء فيهم يشترط والعقد الحلّ 
.غيره من بالخالفة أحق هو َمن اختيار

 مبدأ على تقوم ألنها نظـراً  الديمقراطيـة أن حين في
 وٕان جمعًا، األكثر فُتقدِّم التخصص؛ تراعي ال العددية األكثرية

 ُيعين الطبيب نرى أن غرابـة فال االختصاص، أهل من يكن لم
... وهكذا للصحة، وزيراً  ُيعًين والمهندس للبلدية، رئيساً 



الحريات السياسية
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تم بحمد هللا تعالى


