
 التعددية السياسية والسلطات املوازية
 

ٚجًع ْزا انعُٕاٌ ٔعٍ لصذ ثٍٛ أيشٍٚ ٚكبداٌ ٚكَٕبٌ يزُبلعٍٛ يٍ دٛش انمجٕل 

ٔانشفط , أدذًْب ال غُٗ عُّ إلصشاء انعًهٛخ انذًٚمشاغٛخ , ٔاٜخش ٚشكم خطًشا ثبنًغب عهٗ كٛبٌ 

انغٛبعٛخ فٓٙ يطهت دًٚمشاغٙ عبدل , انذٔل ٔٚٓذد ثبَٓٛبسْب أٔ ظعفٓب أٔ رًضلٓب , أيب انزعذدٚخ 

فعبنى انمطت انٕادذ , ٔدٔل انذضة انٕادذ , غبنجًب يب ٚؤٔل ثٓب انذبل إنٗ نٌٕ يٍ انذكزبرٕسٚخ أٔ 

انععف ٔاالعزشخبء نعذو ٔجٕد يُبفغخ دمٛمخ رذفع انًُبفظ إنٗ اعزُفبد ألصٗ يب فٙ غبلزّ فٙ 

 . انٕفبء ثذك يب ٚغُذ إنّٛ يٍ يٓبو ٔركبنٛف

ٔجٕد عهطبد يٕاصٚخ فٙ أ٘ دٔنخ , أٔ ٔجٕد جًبعبد ظغػ راد يصبنخ خبصخ ثٓب  أيب

, أٚب كبٌ شكم ْزِ انغهطبد ٔانجًبعبد , فئٌ رنك ُٚشكم خطًشا عهٗ ثُٛبٌ انذٔل ٔرًبعك كٛبَٓب 

, ٔثخبصخ رهك انغهطبد انزٙ رزغزش ثعجبءح انذٍٚ ٔرذبٔل أٌ رغزًذ لٕرٓب َٔفٕرْب يٍ خالل 

 . انًزبجشح ثّ

انًمٛبط انٕدٛذ انز٘ رمٛظ ثّ أ٘ دٔنخ أٔ يجزًع يذٖ ٔجٕد عهطبد يٕاصٚخ أٔ عذو ٔ

ٔجٕدْب , ْٕ يذٖ لذسرٓب عهٗ إَفبر انمبٌَٕ عهٗ انجًٛع ٔثال أ٘ دغبثبد أٔ اعزضُبءاد ٔثال 

ٍظ , ٔأال ُٚغًخ أل٘ جًبعخ أٔ شخص ثبنزًزشط ثأرجبعّ نالنزفبف عهٗ انمبٌَٕ أٔ  ٍد أٔ رٕجُّ رشدَّ

ثبنمٕح عهٗ َذٕ يب كبٌ ٚذذس عبو األْم ٔانعشٛش األعٕد , ٔأٌ ٚغهك انجًٛع انطشق رعطٛهّ 

انمبََٕٛخ فٙ انزعجٛش عٍ يطبنجٓى , ٔأٌ ٚهزضيٕا ثًب رمزعّٛ انمٕاٍَٛ ٔانهٕائخ انًُظًخ فٙ كم 

يجبل يٍ انًجبالد , يؤكذٍٚ أَُب ال َجٛض االدزٛبل عهٗ انمبٌَٕ , ٔأٌ يجذأ انغبٚخ رجشس انٕعٛهخ 

انز٘ رُطهك يُّ جًبعبد اإلعالو انغٛبعٙ لذ اَذشف ثبنًجزًع عٍ جبدح انصٕاة ْٕٖٔ ثّ إنٗ 

يضانك خطٛشح كبدد رعصف ثّ نٕال فعم هللا ٔنطفّ ثُب , ٔٚمظخ ٔظًٛش انغٛذ انشئٛظ / عجذ 

انفزبح انغٛغٙ ٔيٍ خهفّ لٕارُب انًغهذخ انجبعهخ , ٔعبئش انششفبء انٕغٍُٛٛ انًخهصٍٛ , يًب 

شجخ انعٕدح إنٗ انفكش اإلخٕاَٙ اإلسْبثٙ فٙ يذبٔالد إَشبء كٛبَبد يٕاصٚخ نكٛبَبد ٚجعم 

 . انذٔنخ أيًشا يضعًجب ٚجت انزصذ٘ نّ ثكم لٕح ٔدغى دفبظًب عهٗ ْٛجخ انذٔنخ انٕغُٛخ

ٔإرا كُب َؤيٍ ثأَّ ال إكشاِ فٙ انذٍٚ , ٔأٌ دٔس انعهًبء ْٕ انجالغ انًجٍٛ , ٔأَٓى دعبح 

دكبًيب أٔ لعبح , فئٌ ْزا األيش ٚزطهت ٔظًٕدب فٙ انعاللخ ثٍٛ انذعٕح ٔانغهطخ , ْٔذاح ٔنٛغٕا 

عهٗ أٌ انغهطبد انًٕاصٚخ انزٙ رذبٔل ثعط انكٛبَبد خهمٓب لذ ركٌٕ دُٚٛخ أٔ فكشٚخ أٔ صمبفٛخ , 

ٔلذ ركٌٕ الزصبدٚخ , ٔلذ ركٌٕ اجزًبعٛخ يٍ خالل أَشطخ ثعط انجًعٛبد , أٔ رذذ أ٘ يغًٗ 

 . آخش

خالصخ أٌ أ٘ كٛبٌ ٚشعش ثأَّ فٕق انمبٌَٕ ٔفٕق انًذبعجخ ٔٚصم األيش إنٗ انزذغظ ٔان

ٔانزٕجظ يٍ يذبعجزّ ُٚعذ عهطخ يٕاصٚخ رشكم خطًشا أٔ ظغطًب عهٗ دٔنخ انمبٌَٕ ٔعهٗ إَفبرِ , 

ٔأٌ َطجك انعذانخ انشبيهخ عهٗ انجًٛع ٔثال أ٘ اعزضُبءاد ْٕ انذم األيضم إلَمبر دٔنخ انمبٌَٕ , 

ُْى َكبَُٕا إَِرا  "ا عٛذَب سعٕل هللا )صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى( ٚمٕل : ْٔز ٍْ لَْجهُِكْى أَََّٓ ٍَ ِي ْْهََك انَِّزٚ إًَب أَ

انَِّزٖ ََْفِغٗ  َٔ إَِِّٗ  َٔ ِّ اْنَذذَّ  ْٛ ِعُٛف أَلَبُيٕا َعهَ ُِٓى انعَّ إَِرا َعَشَق فِٛ َٔ ُِٓى انشَِّشُٚف رََشُكُِٕ  ٌَّ َعَشَق فِٛ ْٕ أَ ِِ نَ  ثَِِٛذ

ٍذ َعَشلَْذ نَمَطَْعُذ ََٚذَْب  ًَّ َُْذ ُيَذ خَ ثِ ًَ  . "  فَبِغ

ُذ  "ْٔزا عٛذَب أثٕ ثكش )سظٙ هللا عُّ( ٚمٕل عُذ رٕنّٛ انخالفخ :  نِّٛ ُٔ َٚب أََُّٚٓب انَُّبُط إَِِّٙ لَْذ 

ُُْذ فَأَِعٛ ٌْ أَْدَغ إِ َٔ ُيَِٕٙ,  ِّٕ ٌْ َظُعْفُذ فَمَ ِ ِْٛشُكْى, فَئ نَْغُذ ثَِخ َٔ ُْٛكْى  اْنَكِزُة َعهَ َٔ ْذُق أََيبََخٌ,  َُُِٕٙ, انصِّ

ُّ٘ فُِٛكُى انعَّ  ِٕ اْنمَ َٔ  ,ُ ٌْ َشبَء هللاَّ ُ إِ ِّ َدمَّّ ْٛ ُِْذ٘ َدزَّٗ أُِصَٚخ َعهَ ُّ٘ ِع ِٕ ِعُٛف فُِٛكُى اْنمَ ُِْذ٘ ِخَٛبََخٌ, انعَّ ِعُٛف ِع

ُ .. أَِغُٛعَِٕٙ َيب أَغَْعذُ  ٌْ َشبَء هللاَّ ُُّْ اْنَذكَّ إِ َسُعٕنَُّ فَاَل  َدزَّٗ آُخَز ِي َٔ  َ ُْٛذ هللاَّ َسُعٕنَُّ, فَئَِرا َعَص َٔ  َ هللاَّ

ُْٛكىْ   . " غَبَعخَ نِٙ َعهَ

ٚكزت إنٗ أثٙ يٕعٗ األشعش٘ )سظٙ هللا )سظٙ هللا عُّ ( ْٔزا عٛذَب عًش ثٍ انخطبة 

ٌَّ اْنمََعبَء فَشِ  "عُّ ( سعبنزّ انزبسٚخٛخ فٙ شئٌٕ انمعبء , فٛمٕل :  ِ ب ثَْعُذ فَئ ُعَُّخٌ أَيَّ َٔ خٌ  ًَ َٚعخٌ ُيْذَك



ٍَ انَُّ  ْٛ آطِ ثَ َٔ ُْفَُع رََكهٌُّى ثَِذكٍّ الَ ََفَبَد نَُّ ,  ُ الَ َٚ َْٛك فَئََِّّ َٙ إِنَ َيْجهِِغَك ُيزَّجََعخٌ , فَبْفَْٓى إَِرا أُْدنِ َٔ َِٓك  ْج َٔ بِط فِٙ 

َع  ًَ الَ َْٚط َٔ ٍْ َعْذنَِك ,  ِعُٛف ِي َعْذنَِك َدزَّٗ الَ ََٚٛأَط انعَّ ْٛفِكَ َٔ  . " انشَِّشُٚف فِٙ َد

فمذ غهت عٛذَب عًش ثٍ انخطبة يٍ ٔانّٛ عهٗ انكٕفخ أثٙ يٕعٗ األشعش٘ أٌ ٚغٕ٘ ثٍٛ 

أ٘ دزٗ "آط ثٍٛ انُبط فٙ يجهغك ٔٔجٓك "انُبط فٙ يجهظ انمعبء يغبٔاح كبيهخ , ثمٕنّ : 

ثغٛش رنك , أٔ رُبد٘ فٙ غشٚمخ إجالعٓى ٔانُظش إنٛٓى , فال رغزمجم ٔادًذا يُٓى ثئكشاو ٔاٜخش 

أدًذا ثبعًّ يجشًدا ٔاٜخش ثهمجّ أٔ كُٛزّ , ٔرنك دزٗ ال ٚطًع انمٕ٘ فٙ انًذبثبح أٔ انًجبيهخ أٔ 

 . ٚٛأط انععٛف يٍ انذك ٔانعذل

فجبنعذانخ انشبيهخ ٔغٛش االَزمبئٛخ ٔثئَفبر انمبٌَٕ عهٗ انجًٛع ٔإعالء دٔنزّ , ٔادزشاو عٛبدح 

غٙ ٔاالعزمشاس انًجزًعٙ , ٔلذ لبل أْم انعهى : إٌ هللا )عض ٔجم( انمعبء , ٚكٌٕ األيٍ انُف

ٌْ َكبََْذ ُيْؤِيَُخً  إِ َٔ خَ  ًَ نَخَ انظَّبنِ ْٔ ُُْصُش انذَّ اَل َٚ َٔ ٌْ َكبََْذ َكبفَِشحً  إِ َٔ نَخَ اْنَعبِدنَخَ  ْٔ ُُْصُش انذَّ َٚ . 

زْجٛخ أٔ انعشلٛخ ٔأخطش يب ٚزعهك ثبنغهطخ انًٕاصٚخ ْٕ رهك انجًبعبد أٔ انفصبئم انً     

أٔ انطبئفٛخ انزٙ رذبٔل أٌ رغزًذ لٕرٓب ٔعٕايم َفٕرْب يٍ دٔل أخشٖ , عهٗ َذٕ يب َشٖ يٍ 

ثعط جًبعبد انزشٛع انزٙ رغزمٕٖ ثبنُفٕر انفبسعٙ , ٔرجعم ٔالءْب األٔل ٔاألخٛش نّ , رعًم 

أٌ رطجك  نذغبثّ يٍ جٓخ ٔرغزمٕ٘ ثّ يٍ جٓخ أخشٖ , ٔإَّ نعجٛت إنٗ ألصٗ دسجبد انعجت

انًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ انشمٛمخ انمبٌَٕ عهٗ أدذ يٕاغُٛٓب , فزُزفط انجًبعبد انًٕانٛخ إلٚشاٌ 

فٙ كم يكبٌ فٙ رذخم عبفش فٙ شئٌٕ انًًهكخ , ٔرصم انذًبلبد انفبسعٛخ انصفٕٚخ إنٗ دسجخ 

كبٌ انًُفز فّٛ دكى خشق كم انًٕاصٛك ٔاألعشاف انذٔنٛخ فٙ دًبٚخ انجعضبد انذثهٕيبعٛخ , فًبرا نٕ 

ًٛب ؟ ْٔم رذخم أدذ ثًضم ْزا انزذخم انغبفش فٙ رجبٔصاد إٚشاٌ ٔدًبلبرٓب  اإلعذاو يٕاغًُب إٚشاَ

ثذك انعشة انغُخ ثبألْٕاص ٔغٛشْب ؟ أٔ أٌ األيش إًَب ْٕ اعزعشاض إٚشاٌ نمٕاْب اعزكًبال 

َٕٓٛٙ ٔاإليجشاغٕسٚخ نهًخططبد انًشجْٕخ فٙ إشعبل انًُطمخ نصبنخ كٛبٍَٛ , ًْب انعذٔ انص

 انفبسعٛخ انًضعٕيخ ؟ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


