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 ٢

فـي أغلـب الكتابـات الفقهیـة، حتـى أن بعـضهم " مقراطیـةالدی"ثمة هجوم شـدید علـى 
مــا هــى " الدیمقراطیــة"، ثــم ظهــر رأي فقهــي آخــر یــشیر إلــى أن "الكفــر"أوصــلها إلــى مرحلــة 

ومــــا زال للمدرســــتین أتبــــاع . إال الـــشورى فــــي اإلســــالم مــــع اخــــتالف فـــي بعــــض التفاصــــیل
حــزاب ال یــتم فــي أي دولــة وال بــد مــن تفنیــد آراء المدرســتین؛ ذلــك ألن تأســیس األ. وأنــصار

  ".الدیمقراطیة"إال حسب أسس 

  :التشریعب عالقتهاأوال ـ الشورى و

. ١"اســتخراج الـرأي، بمراجعـة الــبعض إلـى الــبعض: "الـشورى فـي االصــطالح تعنـي
  .٢"استطالع رأي األمة، أو من ینوب عنها في األمور العامة المتعلقة بها: "أو هى

لكریم فـي ثالثـة مواضـع؛ أولهـا فـي خطـاب موجـه ووردت كلمة الشورى في القرآن ا
قــال . وثالثهــا فــي أمــر اجتمــاعي. وثانیهــا فــي خطــاب موجــه لألمــة اإلســالمیة. لــولي األمــر
َوشـــاورهم فـــي اَألمـــر فـــإذا عزمـــت فتوكـــل علـــى اهللا إن اهللا یحـــب المتـــوكلین: (اهللا تعـــالى ُ ُ َ َِ ِ ِِّ َ َ ََ َُ َ َّ ِ ِِ َ َْ َّ َ َ ََ ْ ْ َْ ِ ُ ِ(٣ .

الة وَأمـرهم شـورى بیـنهم وممـا رزقنـاهم : (وقال اهللا تعالى ُوالذین اسـتجابوا لـربهم وَأقـاموا الـصَّ ْ َُ َْ َ ََ ُ َ ُ ُ ََّ ِ َِ َ َ ََ ُ َ َُ َْ ْ ِّْ ِ َِ ْ
َینفقــــون ُُ ِ َفـــــإن َأرادا فــــصاال عـــــن تــــراض منهمـــــا وتــــشاور فـــــال جنـــــاح : (وقـــــال اهللا تعــــالى. ٤)ْ ُ ََ َ َ ٍَ ُ ََ ََ ُ َ َْ َِ ٍِ ْ ًْ َ ِ
َعلیهما ِ َْ ٌالمستشار مؤتمن: " ل اهللا قال رسو: وعن أبي هریرة قال. ٥)َ َ ُ ُ َُ َْ َْ"٦.  

  :أـ أهمیة الشورى في حیاة األمة والتشریع

مـــة، ســـمى اهللا تعــالى ســـورة فـــي القــرآن الكـــریم باســـم وألهمیــة الـــشورى فـــي حیــاة األ
الشورى، ومدح أهل الشورى في معرض حدیثه عـن فـرائض كلیـة فـي اإلسـالم؛ لیـدلل علـى 
عظیم شأنها ومكانتها، فاألمة تعیش علـى وجـه األرض بالخیریـة مـن الـسعادة فـي تطبیقهـا؛ 

ُإذا كــان ُأمــراؤكم خیــاركم، وَأغنیــاؤكم ســمحاؤكم، وُأمــوركم : " لهــذا المبــدأ قــال رســول اهللا  ُ ُ ُ ُ َُ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ََ َُ ُ ُ َُ َ َ َِ ِْ َ ِ

                                                
َالمفردات في غریب القرآن، مادة شور، ص:  األصفهاني١ َ :٢٧٣ 
 ٤: الشورى وأثرها في الدیمقراطیة، ص:  عبد الحمید إسماعیل األنصاري٢
 ١٥٩:  سورة آل عمران٣
 ٣٨:  سورة الشورى٤
 ٢٣٢:  سورة البقرة٥
 ٢٨٢٢ حدیث ٥/١٢٥ب إن المستشار مؤتمن، السنن، كتاب األدب، با:  الترمذي٦



 ٣

ُشورى بینكم، فظهر اَألرض خیر لك َُ ٌْ َْ ِ ْ ُْ ْ ََ َ َُ َم من بطنهاَ ِْ ِْ َ والشورى في األمة مبـدأ أصـیل، وصـفة . ٧"ْ
الزمة، بدونها تفقد األمة صالحها، حیث ترتكز علیها كـل دولـة راقیـة تنـشد لرعایاهـا األمـن 

  .واالستقرار، لتحقیق مصالح األفراد، والجماعات، والدول

ـــــشورى إقـــــرارإن  ـــــشریع  ال ـــــى المـــــصلحة ودرء كمـــــصدر مـــــن مـــــصادر الت قـــــائم عل
سدة، فالتشریعات اإلسالمیة كلها قائمة على ذلـك مـن جلـب مـصلحة ودرء مفـسدة، كمـا المف

إن  .الـشریعة كلهـا نـصائح، إمـا بـدرء مفاسـد أو بجلـب مـصالح: یقـول العـز بـن عبـد الـسالم
ـــــصبغ بفكـــــرة مقاصـــــد الــــــشریعة الكلیـــــة، ولهـــــا عالقـــــة وثیقـــــة الــــــصلة  الـــــشورى تـــــتالحم وتن

صــولیون بالتحلیــل والدراســة والبیــان، إذ مــن الطبیعــي بالــضروریات الخمــس التــي تناولهــا األ
فـــي أي نظـــام شـــوري، أن تتحقـــق الـــضروریات الخمـــس، وأن تحفـــظ بعمومهـــا، وهـــذا لـــیس 

  .٨ًخاصا بالمسلمین على التحدید، بل یشمل غیرهم

وآیة سورة الشورى مكیة، مما یدل على أن الشورى في اإلسـالم ممارسـة اجتماعیـة 
وهــي نــصف حــال المــسلمین فــي كــل زمــان ومكــان، . ام الــسلطانیةقبــل أن تكــون مــن األحكــ

فهــي لیــست طارئــة وال مرحلیــة، ولقــد جعـــل اهللا ســبحانه احتــرام الــشورى مــن أثمــن خـــصال 
وهـــي تجعـــل جمیـــع أمـــر المـــسلمین، فیمـــا لـــم ینـــزل فیـــه وحـــي، شـــورى . المـــؤمنین وصـــفاتهم

التخــصص فــإن المــؤمنین ًبیــنهم، فهــي حــق لهــم جمیعــا، إال مــا كــان مــن شــأن أهــل العلــم و
ــــم كیــــف یــــستنبط األحكــــام مــــن  ــــیهم إلــــى مــــن یعل یحملهــــم إیمــــانهم أن یــــردوا مــــا أشــــكل عل

  . النصوص

، "وأمــرهم شــورى بیــنهم"وقــد انتبــه عــدد مــن العلمــاء إلــى وقــوع هــذه اآلیــة الكریمــة 
ُّكــصفة مــن ضــمن صــفات تعــد مــن المقومــات واألركــان األساســیة فــي الــدین وهــو مــا یعنــي 

الة "دة مــن تلـك الفـرائض واألركــان وقـال تعــالى أنهـا واحـ والـذین اسـتجابوا لــربهم وأقـاموا الــصَّ
یــدل علــى جاللــة موقــع المــشورة لــذكره، لهــا مــع " ّوأمــرهم شــورى بیــنهم وممــا رزقنــاهم ینفقــون

  .٩ٕاإلیمان واقامة الصالة ویدل على أنهم مأمورون بها

                                                
 ٢٢٦٦ حدیث ٤/٥٢٩السنن، كتاب الفتن، :  الترمذي٧
  ٨/ ١قواعد األحكام في إصالح األنام،  العز بن عبد السالم، ٨
  ٢١أحكام القرآن، ص  الجصاص، ٩



 ٤

فــي ســیاق قولــه  ول اهللا فهــو خطــاب لرســ" وشــاورهم فــي األمــر: "أمــا قولــه تعــالى
َْفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ الق: "تعالى َّ ِ ِ ِ ٍَ َ ََ َُ ْ َ ََ ْ ُ َ َ ََ ِّ ْ ُلـب النفـضوا مـن حولـك فـاعف ِ ْ َْ َ ِ ْ َ ِ ْ ُّ َ َ ِ ْ

ــــه إن اللــــه یحــــب  ُّعــــنهم واســــتغفر لهــــم وشــــاورهم فــــي اَألمــــر فــــإذا عزمــــت فتوكــــل علــــى الل َِّ ِ ِ ُِ َ َ َ َّ ِّ َِ َ َْ َّ َ َ ََ ْ ََ َ ََ ْ ْ ْ َْ ِْ ْ ْ ُ ْ ُُ ِ ْ
َالمتوكلین  ِِّ ََ ُ ًبصفته داعیـا وهادیـا، ومرشـدا مربیـا  ً، وهذه اآلیة جاءت خطابا لرسول اهللا ١٠"ْ ً ً ً

ًوأمیـرا قائـدا، وهــذا مـا یقتــضیه أن یكـون رفیقــا بالنـاس متلطفـا معهــم رحیمـا لهــم عفـوا، عــنهم  ً ً ً ً
ًمستغفرا لهم فـي أخطـائهم وذنـوبهم ومستـشیرا لهـم مراعیـا آلرائهـمًمتسامحا معهم، بل  ً وهـذا . ً

 هـو أمـر لكـل مـن یقـوم مقامـة مـن الـدعاة والقـادة اهللا بمـشاورة أصـحابه األمر لرسول اهللا 
واألمــراء، بــل إن العلمــاء والمفــسرین یعتبــرون أن هــؤالء مــأمورون مــن بــاب أولــى وأحــرى، 

ّومــن هنــا عــدت هــذه اآلیــة . ًفهــم األحــوج إلــى هــذا األمــر وبفــارق كبیــر جــدا عــن رســول اهللا ُ
 فالــشورى مـن قواعــد الــشریعة قاعـدة كبــرى فـي الحكــم واإلمـارة وعالقــة الحــاكم بـالمحكومین،

 - وأهــل التخــصص فــي فنــون العلــوم -وعــزائم األحكــام ومــن ال یــستثیر أهــل العلــم والــدین 
  .١١فعزله واجب وهذا ما ال خالف فیه

وعــن . ١٢ ًمــا رأیــت أحــدا أكثــر مــشورة ألصــحابه مــن رســول اهللا : قــال أبــو هریــرة
ّإن الناس لیزیدهم حرصا علـى اإلسـالم أن یـروا علیـك زیـا : قال له أبو بكر وعمر النبي  ً

وأیــم اهللا لــو أنكمــا تتفقــان علــى أمــر واحــد، مــا عــصیتكما فــي مــشورة : ًحــسنا مــن الــدنیا فقــال
  .١٣یستشیر حتى المرأة فتشیر علیه بالشيء فیأخذ به وكان رسول اهللا . ًأبدا

الــشورى فــي یــوم : ّألصــحابه فــي عــدة أمــور متباینــة، منهــا وقــد ثبتــت مــشاورته 
واختیـار مكـان . ُهـ، وقبول مشورة الحباب بن المنذر، واألخذ والرد في قضیة األسـرى٢بدر 

مــع أصــحابه فــي كیفیــة المواجهــة لألحــزاب  وتــشاور الرســول . هـــ٣القتــال فــي غــزوة أحــد 
ًهـــ، وكــان رأي ســلمان الفارســي رضــي اهللا عنــه بــأن یحفــر خنــدقا حــول المدینــة لمواجهــة ٥

ًبرأیه وأمـر بحفـره واختـار مكانـا مناسـبا لـذلك وهـي الـسهول الواقعـة  األحزاب، فأخذ النبي  ً
واقتــرن حفــر الخنــدق شـمال المدینــة، إذ كانــت هــي الجهــة الوحیــدة المكــشوفة أمــام األعــداء، 

                                                
  ١٥٩: آل عمرانسورة  ١٠
  ٣٩٧/ ٣ القرآن،  سید قطب، في ظالل١١
  ١٦٣٦سنن الترمذي، رقم  الترمذي، ١٢
  ١٣/٣٤١فتح الباري شرح صحیح البخاري،  ابن حجر، ١٣



 ٥

ًبصعوبات جمة، فقد كان الجو باردا والریح شدیدة، والحالة المعیشیة صـعبة باإلضـافة إلـى  ّ
الخــوف مــن قــدوم العــدو الــذي یتوقعونــه فــي كــل لحظــة ویــضاف إلــى ذلــك العمــل المــضني 
حیث كان الصحابة یحفرون بأیدیهم وینقلون التراب على ظهورهم، والشـك فـي هـذا أن هـذا 

فـي هـذا  ّ یحتاج إلى قدر كبیـر مـن الحـزم والجـد ولكـن النبـي - بطبیعة الحال - الظرف
ّم بــشر كغیــرهم، لهــم نفــوس بحاجــة إلــى الراحــة مــن یعلــم أن هــؤالء الجنــد إنمــا هــ: الظــرف ٌ

عنــاء العمــل، كمــا أنهــا بحاجــة إلــى مــن یــدخل الــسُّرور علیهــا حتــى تنــسى تلــك اآلآلم التــي 
  .تعانیها فوق معاناة العمل الرئیسي

ّتخفیـــف حـــدة حـــصار األحـــزاب للمدینـــة بعقـــد صـــلح مـــع غطفـــان  حـــاول النبـــي و
بالـذات لمـصالحتها علـى مـال یدفعـه إلیهـا علــى أن تتـرك محاربتـه، وترجـع إلـى بالدهـا فهــو 

أن غطفان وقادتها لیس لهم مـن وراء االشـتراك مـن هـذا الغـزو أيَّ هـدف سیاسـي : یعلم 
ّیریدون تحقیقه أو باعث عقائدي یقاتلون تحـت رایتـه، وانمـا كـان هـدفهم األول واألخیـر مـن  ٕ

ك فـــي هـــذا الغـــزو الكبیـــر هـــو الحـــصول علـــى المـــال باالســـتیالء علیـــه مـــن خیـــرات االشـــترا
االتــصال بقیــادة األحــزاب مــن الیهــود،  ّالمدینــة عنــد احتاللهــا، ولهــذا لــم یحــاول الرســول 

كحیي بن أخطب وكنانه بن الربیع أو قادة قریش كأبي سـفیان بـن حـرب، ألن هـدف أولئـك 
ًالرئیـسي لـم یكـن المــال، وانمـا كـان هــدفهم هـدفا سیاسـیا، وعقائــدیا یتوقـف تحقیقـه والوصــول  ًّ ٕ ّ

بقــادة عطفــان " فقــط"تــصاله إلیــه علــى هــدم الكیــان اإلســالمي مــن األســاس، لــذا فقــد كــان ا
فقـــد اســـتجاب . َّلـــم یتـــرددوا فـــي قبـــول العـــرض الـــذي عرضـــه علـــیهم النبـــي " ًفعـــال"الـــذین 

 وحــضرا مــع ،لطلــب النبــي " عیینــه بــن حــصن، والحــارث بــن عــوف"دان الغطفانیــان القائــ
 واجتمعـا بـه وراء الخنـدق مـستخفین دون أن یعلـم ،َّبعض أعوانهما إلـى مقـر قیـادة النبـي 

في مفاوضتهم وكانت تدور حول عرض تقـدم بـه رسـول اهللا  بهما أحد، وشرع رسول اهللا 
  .یدعو فیه إلى عقد صلح منفرد بینه، وبین غطفان 

الـصحابة فـي هـذا األمـر، فكـان  وقبل عقد الصلح مع غطفـان شـاور رسـول اهللا 
سعد بـن معـاذ، وسـعد بـن : ًرأیهم عدم إعطاء غطفان شیئا من ثمار المدینة، وقال السَّعدان

َّعبــادة؛ یــا رســول اهللا؛ أمــرا تحبــه، فتــضعه أم شــیئا أمــرك اهللا بــه البــد لنــا مــن العمــل بــه، أم  ً ً
َّبــل شــيء أصــنعه لكــم، واهللا مــا أصــنع ذلــك إال ألنــي رأیــت العــرب : الًشــیئا تــصنعه لنــا؟ فقــ ٌ

َّ من كل جانـب، فـأردت أن أكـسر -اشتدوا علیكم :  أي-رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم 



 ٦

َّیـا رسـول اهللا، قـد كنـا وهـؤالء علـى : فقـال لـه سـعد بـن معـاذ. عنكم من شوكتهم إلى أمر مـا
عبـد اهللا، وال نعرفـه، وهـم ال یطمعـون أن یـأكلوا منهـا ثمــرة الـشرك بـاهللا، وعبـادة األوثـان، ال ن

ُالطعـام الـذي یـضع للـضیف :  أي-ًواحدة إال قرى  ً أو بیعـا، أفحـین أكرمنـا اهللا باإلسـالم، -َّ
ّوهــدانا لـــه، وأعزنـــا بـــك، وبـــه، نعطـــیهم أموالنـــا؟ مالنـــا بهـــذا مـــن حاجـــة، واهللا ال نعطـــیهم إال 

فتنــاول ســـعد بــن معـــاذ  .أنـــت وذاك: یــنهم، فقـــال النبــي الــسَّیف، حتـــى یحكــم اهللا بیننـــا وب
ْلیجهــدوا علینــا: الــصحیفة، فمحــا مــا فیهــا مــن الكتــاب، ثــم قــال :  كــان رد زعیمــي األنــصار١٤َ

 ســـعد بــــن معــــاذ وســــعد بــــن عبــــادة فـــي غایــــة االستــــسالم هللا تعــــالى، واألدب مــــع النبــــي 
  .د جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثالثة أقساموطاعته، فق

َّأن یكـون هـذا األمـر مــن عنـد اهللا تعـالى، فـال مجــال إلبـداء الـرأي بـل، البــد : األول ّ
  .َّمن التسلیم، والرضا

ُّأن یكـون شـیئا یحبــه رسـول اهللا : الثـاني ُ باعتبـاره رأیـه الخــاص، فرأیـه مقـدم ولــه ،ً َّ
  .الطاعة في ذلك

ّأن یكون شیئا عمله الرسول : الثالث لمصلحة المسلمین مـن بـاب اإلرفـاق بهـم،  ً
ّفهذا هو الذي یكون مجاال للرأي ً.  

أجـاب سـعد بــن : أنـه أراد القــسم الثالـث: ولمـا تبـین للـسعدین مــن جـواب الرسـول 
ـــم یـــذلوا ألولئـــك  ، كبـــت بـــه زعیمـــي غطفـــان، حیـــث بـــین أن األنـــصار ل ُّمعـــاذ بجـــواب قـــويَّ َّ

ُّالمعتدین في الجاهلیة، فكیف وقد أعزهم اهللا تعالى باإلسالم؟ وقد أعجـب النبـي  ُ بجـواب  َّ
ّســعد، وتبــین لــه منــه، إرتفــاع معنویــة األنــصار، واحتفــاظهم بــالروح المعنویــة العالیــة فــألغى  ّّ َّ

لح مع غطفانبذلك ما بدأ من   . الصُّ

أصــحابه فــي الخــروج إلــى البیــت معتمــرین، فــإن صــدتهم قــریش  واستــشار النبــي 
روج وفرحوا بمقدمهم على البیت، ولكن اهللا تعالى أراد ما هـو خیـر لهـم قاتلوهم فأشاروا بالخ

وبــین قــریش یمــثلهم ســهیل  فجــرت مفاوضــات طویلــة حتــى كتــب الــصلح بــین رســول اهللا 
ًبـــن عمـــرو وكـــان ذلـــك فـــي صـــالح المـــسلمین وجعـــل اهللا لهـــم مـــن دونـــه فتحـــا قریبـــا، ولعـــل  ً
الـصحابة رضـوان اهللا علـیهم تــأثروا بـصد قـریش لهــم ثـم الـصلح معهــم علـى أن یرجعـوا هــذا 

                                                
  ٣/٢٣٤سیرة ابن هشام،  ابن هشام، ١٤
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لح  العام ویأتوا العام القـادم فـي عمـرة القـضاء ولمـا فـرغ رسـول اهللا  مـن قـضیة كتابـة الـصَّ
َّحتــى قــال ذلــك ثــالث مــرات، فلمــا لــم یقــم مــنهم .. ّقومــوا، فــانحروا ثــم احلقــوا: قــال ألصــحابه ّ

یــا نبــي اهللا، : ، فــذكر لهــا مــا لقــي مــن النــاس، فقالــت أم ســلمة١٥َّ أم ســلمةأحــد؛ دخــل علــى
ُأتحب ذلـك؟ أخـرج، ثـم ال تكلـم أحـدا مـنهم كلمـة، حتـى تنحـر بـدنك، وتـدعو حالقـك فیحلقـك  ً َّ ُّ

ًفخـرج، فلـم یكلــم أحـدا مــنهم حتـى فعــل ذلـك َّنحــر بدنـه، ودعــا حالقـه، فلمــا رأوا ذلـك؛ قــاموا : َّ ُ
ًحلــق بعــضا، حتــى كــاد بعــضهم یقتــل بعــضا غمــا وقــد حلــق رجــال فنحــروا وجعــل بعــضهم ی ً

ر آخــرون، فقــال رســول اهللا  رین : قــالوا.  المحلقــینیــرحم اهللا: یــوم الحدیبیــة، وقــصَّ والمقــصَّ
رین یـــا رســـول اهللا؟ قـــال: یـــرحم اهللا المحلقـــین قـــالوا: یـــا رســـول اهللا؟ قـــال یـــرحم اهللا : والمقـــصَّ

  .١٦والمقصرین یا رسول اهللا؟ قال والمقصرین: قالوا. المحلقین

ًفقـــــد كـــــان رأي أم ســـــلمة ســـــدیدا، ومباركـــــا؛ حیـــــث فهمـــــت رضـــــي اهللا عنهـــــا عـــــن  ً ّ
ُّأمرهم بالتحلـل أخـذا بالرخـصة فـي حقهـم،   في أنفسهم أن یكون النبي أنه وقع: الصحابة ً َّ

ًوأنـه یـستمر علــى اإلحـرام أخــذا بالعزیمـ َّأن یتحلــل  ة فــي حـق نفــسه، فأشـارت علــى النبـي ُّ
صـــواب مـــا أشـــارت بـــه، ففعلـــه، فلمـــا رأى  ُّلینتفـــي عـــنهم هـــذا االحتمـــال، وعـــرف النبـــي 

ُالصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به، فلـم یبـق بعـد ذلـك غایـة تنتظـر، فكـان ذلـك رأیـا 
شورة مباركــة وفــي ذلــك دلیــل علــى استحــسان مــشاورة المــرأة الفاضــلة مــا دامــت ًســدیدا، ومــ

ذات فكـــرة صـــائبة، ورأي ســـدید، كمـــا أنـــه ال فـــرق فـــي اإلســـالم بـــین أن تـــأتي المـــشورة مـــن 
  .رجل، أو امرأة ما دامت مشورة صائبة

وتتــضح قواعــد الـــشورى النبویــة علـــى صــاحبها أفـــضل الــصالة والـــسالم فــي أمـــور 
  :جلیلة أظهرها

                                                
رملـة، : هنـد، وقیـل: أم المـؤمنین أم سـلمة بنـت أبـى أمیـة بـن المغیـرة القرشـیة المخزومیـة، اسـمها:  هـى١٥

مــن ثـالث، وكانـت م: أربـع، وقیـل:  سـنةوكانـت زوج ابـن عمهـا أبـى سـلمة، فمـات، فتزوجهـا النبـى 
تـسع : سـلمة، توفیـت رضـى اهللا عنهـا سـنة: ًأسـلم قـدیما هـى وزوجهـا، وهـاجرا إلـى الحبـشة، فولـدت لـه

 . ٤/٤٥٨اإلصابة . إحدى وستین: خمسین، وقیل
 
  .البخاري، كتاب المغازي والسیر، باب صلح الحدیبیة صحیح ١٦
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 إتباع الصواب من الـرأي الفنـي، كمـا حـدث فـي بـدر بغـض النظـر عـن األكثریـة -
والحبــاب یمثــل " حیــث نــزل علــى رأي الحبــاب ابــن المنــذر؛ بــل هــو الــرأي والحــرب والمكیــدة

  .أهل الخبرة واالختصاص وأهل الذكر

كمـا فــي یـوم أحــد، وان خـالف رأیهــم :  األخـذ بــرأي األكثریـة عنــد تـرجیح المواقــف-
ٕادة وعلیــــه إذا كانـــت الــــشورى فــــي األمـــور التــــشریعیة فالحجــــة لقـــوة الــــدلیل، واذا كانــــت القیـــ

الــشورى فــي األمــور الفنیــة فالحجــة ألهــل الخبــرة واالختــصاص، أمــا فــي طلــب الــرأي الــذي 
ٍیرشـــد إلـــى القیـــام بعمـــل مـــن األعمـــال الكبیـــرة، كانتخـــاب رئـــیس، أو وال، أو إقـــرار مـــشروع 

كثــرة یحــصل بهــا التــرجیح وهكــذا تقــدم لنــا الــسیرة النبویــة معــالم فیــرجح رأي األكثریــة ألن ال
أساســیه لفقــه الــشورى كــأمر ربــاني، وســنة نبویــة، وقیمــة أخالقیــه، وحكمــه بالغــة فــي سیاســة 
ٕاألمــة وادارة أمــور الدولــة وهــى ملزمــة للحــاكم ومفتوحــة للمــشاركة وألهــل الخبــرة الفنیــة وأهــل 

 قیمــه الـــشورى إلـــى ســـائر ضـــروب النـــشاط االختــصاص مكانـــة خاصـــة فـــي الـــشورى وتمتـــد
ًیلزم الشورى ابتداء وانتهاء اإلنساني وكان رسول اهللا  ً١٧.  

  : بالشورى أمور كثیرة منهاومن فوائد األخذ

ٌّفـــإن اآلراء إذا عرضـــت بحریـــة تامـــة وأدلـــى كـــل ،  إصـــابة الحـــق فـــي الغالـــب- ١
، وقـدمت المـصلحة العامـة، وكانت النیة صـحیحة والهـدف هـو الوصـول إلـى الحـق، بحجته

  .وتجرد المتشاورون عن األهواء

ــــشورى قربــــة وطاعــــة هللا عــــز وجــــل- ٢ ــــر،  أن العمــــل بال أي فــــي ففیــــه اجتمــــاع ال
  تحصیل الخیر

، وتبـادل الخبـرة واالطـالع علـى مـا عنـد اآلخـرین، وتكامل الثقـة،  ـ تالقح األفكار٣
  .واالستفادة من الخبرات المتنوعة وحصول التكامل بین أفراد المجتمع

وقــرأت فـــي : ١٨قـــال ابــن قتیبـــة.  تــسدید النظـــر إلــى المـــشكلة مــن زوایـــا متباینــة-٤
الملـــك الحـــازم یــزداد بـــرأي الـــوزراء : فقـــال أحــدهم، زراءً  لـــهًكتــاب للهنـــد أن ملكـــا استــشار و

                                                
   ٧٧ص، الشورى في اإلسالم، خالد أحمد أبو سمرة ١٧
َعبد اهللا بن مـسلم بـن قتیبـة الـدینورى، صـاحب التـصانیف، ،  الفنون أبو محمد العالمة الكبیر ذو:  هو١٨ َْ ِّ

 . ١٣/٢٩٦سیر أعالم النبالء . ست وسبعین ومائتین: توفى رحمه اهللا سنة
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وینــــال بــــالحزم والــــرأي مــــاال ینالــــه بــــالقوة ، الحزمــــة كمــــا یــــزداد البحــــر بمــــوارده مــــن األنهــــار
فإنـه یـزداد برأیـه رأیـا كمـا تـزداد النـار ، ٕوالمستشیر وان كان أفضل رأیا مـن المـشیر، والجنود

  .١٩ًبالسلیط ضوءا

ـــــق  إشـــــعار المـــــشاركی- ٥ ـــــى تحقی ن بالمـــــسؤولیة وأنهـــــم مـــــع المـــــسؤول یـــــسعون إل
  .المصالح العامة

   تولد الثقة بین الحاكم والمحكوم وتطییب القلوب- ٦

 الوقایة من االستبداد وتزود الدولة بالكفـاءات والقـدرات المتمیـزة وبهـا تنحـصر - ٧
  .عیوب التفرد بالقرار

   تضیق هوة الخالف بین الراعي ورعیته- ٨

  وتشجع ذوي الخبرات ، ر الطاقات الكامنة في أفراد األمة تفجی- ٩ 

  :ب ـ الشورى بین الوجوب والندب

وهناك اخـتالف بـین العلمـاء والبـاحثین حـول الـرأي الفقهـي المتعلـق بحكـم الـشورى، 
  .٢٠هل هي واجبة أم مندوب إلیها، وأغلب الظن أن الحكم یتأرجح ما بین الوجوب والندب

فرضــیتها، جمهـــور الفقهــاء، مــنهم الحنفیــة والمالكیـــة، وممــن رأى وجــوب الــشورى و
ّوالقـول الــصحیح مــن المـذهب الــشافعي، وینــسب هـذا القــول أیــضا للنـووي وابــن عطیــة وابــن  ّ ً

محمـد شـلتوت و ، خویز منـداد والـرازي، وبعـض المعاصـرین كأمثـال األفغـاني ومحمـد عبـده
 للنــصوص الــشرعیة الــواردة ًنظــرا، محمــد أبــو زهــرة وعبــد الوهــاب خــالف وعبــد القــادر عــودة

ویـأثم ، وعلي ولي األمر العمـل بالـشورى ومـا یـصدر عنهـا مـن نتـائج ورؤى، في هذا الشأن
الــشورى مــن قواعــد : هـــ أن٥٤١بــل یــرى ابــن عطیــة ، وتــرك العمــل بهــا، إذا أعــرض عنهــا

                                                
  ١/٣٠عیون األخبار،  ابن قتیبة، ١٩
  ٣/١٩٢تفسیر الطبري،  الطبري، ٢٠
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 وكان مـن عادتـه. ٢١من ال یستشیر أهل العلم والدین فعزله واجب، اإلسالم وعزائم األحكام
  .٢٢َّأشیروا على معشر المسلمین: أن یقول 

 ، فیـرى أن) م١٨٩٧ - ١٨٣٨/  هــ ١٣١٤ - ١٢٥٤(أما جمال الدین األفغاني 
إال أن الـشورى . ونظام الشورى أصـلح لألمـة. الحكم الفردي المطلق ردیف الجهل والتخلف

، وعلــى المــسلمین فــي نظــره أن یقلــدوا الغــرب فــي هــذا ٢٣لدیــه هــي الدیموقراطیــة الدســتوریة 
  .المضمار جملة وتفصیال؛ ألن هذا سبیل الرشاد

ــــــده  ــــــرى ن) م١٩٠٥ - ١٨٤٩/  هـــــــ ١٣٢٣ - ١٢٦٦(كــــــذلك محمــــــد عب ــــــل ، ی ق
التجربــة الدیموقراطیــة الغربیــة حرفیــا، أو اختیــار أي مــنهج یــؤدي إلــى مــا یــؤدي إلیــه نظــام 

محاوال المزاوجة بین نظریة الماوردي وبـین النظـام البرلمـاني الحـدیث، إذ . الحكم في الغرب
غیــر أننــا إذا نظرنــا إلــى الحــدیث الــشریف الــذي رواه البخــاري عــن ابــن عبــاس وهــو : یقــول

نـدب لنـا أن ) علیـه الـصالة والـسالم یحـب موافقـة أهـل الكتـاب فیمـا لـم یـؤمر بـهكان النبي (
نوافق في كیفیة الشورى ومناصحة أولیاء األمـر، األمـم التـي أخـذت هـذا الواجـب نقـال عنـا، 

، بــأن تختــار األمــة طــائفتین، إحــداهما علــى علــم بحــدود ٢٤" وأنــشأت لــه نظامــا مخــصوصا
لمــساعدة الحــاكم ملكــا كــان أو رئــیس " ل الحــل والعقــد أهــ" أو " أهــل الــرأي " الــشرع، هــي 

جمهوریــة، بالنــصیحة والنــصرة والــشورى، والثانیــة مــن نــواب یمثلــون الــشعب إقلیمیــا ومهنیــا 
  .لوضع مختلف التشریعات والقوانین

ّ، فقـد شـن ) م١٩٠٢ - ١٨٥٥/  هــ ١٣٢٠ - ١٢٧١(أما عبد الرحمن الكواكبي 
، وتتبــــع بالدراســــة جــــذوره فــــي الــــنفس والمجتمــــع ٢٥د هجومــــا شرســــا وموفقــــا علــــى االســــتبدا

إال أن البدیل السیاسي لدیـه بقـي فـي إطـار . والدولة، وكشف نتائجه المهلكة للحرث والنسل
َّ، الـذي تخفـف وطـأة اسـتبداده بتعیـین فئـة مـن الحكمـاء هـم ٢٦النظام الملكي المطلـق  َ أهـل " ُ

                                                
  ٤/٢٤٩الجامع ألحكام القرآن،  القرطبي، ٢١
  ٢/١٩٢سیر ابن كثیر، تف ابن كثیر، ٢٢
  .٤٧٣  األفغاني، األعمال الكاملة، ص٢٣
  ١/٣٠٧  محمد عبده، األعمال الكاملة، ٢٤
  ٢١ الكواكبي، طبائع االستبداد، ص٢٥
  ١٥٣ نفس المصدر، ص٢٦
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 ولهم حـق مراقبـة الحـاكم ومحاسـبته، وهـم .، بدونهم ال تنعقد اإلمامة في نظره"الحل والعقد 
بمثابــة مجــالس للنــواب، أو لألســرة الحاكمــة، أو لألعیــان، أو شــیوخ القبائــل، علــى غــرار مــا 

لـــــدى البیتـــــین األمــــوي والعباســـــي ممــــا ســـــاعد علـــــى " مجـــــالس الحكمــــاء " كــــان مـــــن أمــــر 
  .استقرارهما واستتباب أمنهما

ّق والـشافعي والربیـع وابـن حـزم وابـن وممن رأى الندب في الشورى قتادة وابـن إسـحا ّ
ًوقـد ورد هـذا ضـمن كـالم بعـض الـسلف وقیاسـا علـى أن الرسـول ، ورجحه ابـن حجـر، القیم
إذ ال ، لــم تجــب علیــه الــشورى أو المــشاورة وبالتــالي یقــاس علیــه وضــع الخلیفــة المــسلم 

ألن الــسلطات الدینیـة والـسیاسیة مـن صــالحیاته لـه أن یتوالهـا بنفــسه ، تجـب علیـه المـشاورة
  .٢٧من دون إلزام أو فرض علیه، أو أن یفوض فیها البعض باختیاره

، ًالــشرعیة القائمــة أصــال علــى االســتنباط وممــا یحتــاج إلــى نظــر وتــشاور األحكــام 
والتـرجیح بــین مقتــضیات األدلــة ودالالتهــا ویــدخل كـذلك فــي مجــاالت الــشورى ـ ومــن بــاب 

ــــه نــــص  ــــیس فی ممــــا ســــبیله القیــــاس واالستحــــسان ، أولــــى ـ االجتهــــاد فــــي أحكــــام مــــا ل
لــم ومــع ذلــك فالــشورى فیهــا بــین أهــل الع، واالستــصالح فهــذه كلهــا مجــالت دینیــة شــرعیة 

القولیــة  بــل هــي ســنة النبــي ، والنظــر واالجتهــاد هــي ســنة الــصحابة والخلفــاء الراشــدین 
  .والفعلیة

نان النحــــوي أول مــــن خــــصص للــــشورى مــــصنفا تجــــاوز عــــدد ولعــــل الــــدكتور عــــد
وهـي منـه خطـوة رشـیدة ". الشورى وممارسـتها اإلیمانیـة " صفحاته سبعین وستمائة، عنوانه 

ّوقـد شـرح فـي كتابـه الـصفة اإلیمانیـة للـشورى، وبـین . تحتاج إلى مناصحة ومتابعة وتطویر
عــن الــشورى یــؤدي إلــى تحكـــم أنهــا عــصمة مــن االســتبداد، وأن غیــاب العقیـــدة وانفــصالها 

ــه والــــضیاع، وظــــالم الفتنــــة وهــــدیر الــــشیطان، والممارســــات الــــشورویة الزائفــــة،  الهـــوى والتیــ
وأن القیــادة اإلســالمیة الرشــیدة تحمـــل . المبنیــة علــى األصــابع المرفوعــة واألیــدي الممــدودة

ســـالم ومـــا دامـــت البیعـــة علـــى قواعـــد اإل. ُخصائـــصها أوال ثـــم یبحـــث لهـــا عـــن تـــسمیة ثانیـــة
أهــل "و. وأســسه، فالــسمع والطاعــة فــي المعــروف واجبــان، ســواء ألمیــر أو خلیفــة أو رئــیس

، فـــي رأیـــه هـــم العلمـــاء، ویجـــب أن تتـــوفر فـــیهم "أولـــو األمـــر" أو" أهـــل الـــشورى" ، أو"الـــرأي

                                                
  .٩١عبد القادر عودة، اإلسالم وأوضاعنا السیاسیة، ص ٢٧
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شروط اإلیمان والتقوى والعلم والموهبة والوسع والحلم واألناة والرویة والتدبر والقدرة وبـسطة 
  .٢٨وحسن السلوك والعدالةالجسم 

كمـــا استقـــصى فـــي كتابـــه أكثـــر النـــصوص المتعلقـــة بالـــشورى فـــي الكتـــاب والـــسنة 
إال أنه في جمیـع مـا أورد مـن نـصوص واجتهـادات، لـم یخـرج عـن دائـرة مـن سـبقه . واآلثار

ُمــن الفقهــاء الــذین یــرون الــشورى حكــرا علــى نخبــة خاصــة، اعتمــادا منــه علــى حــدیث روي 
أخبرنــا محمــد بــن المبــارك، ثنــا یحیــى بــن حمــزة، : " ، قــال٢٩  أخرجــه الــدارميعــن النبــي 

: ُ  ســئل عـن األمـر یحـدث لــیس فـي كتـاب وال سـنة، فقــالحـدثني أبـو سـلمة، أن الرسـول 
م وهــذا الحــدیث مرســل ومتعــارض مــع القــرآن الكــری) ". ینظــر فیــه العابــدون مــن المــسلمین(

ــــة الــــصحیحة؛ إذ أشــــرك الرســــول  ــــسنة النبویــــة العملی ــــشورى أثنــــاء وال ــــافقین فــــي ال   المن
" مجمـــع الزوائـــد " ُوقـــد روي الحـــدیث بمعنـــاه فـــي . ي أحـــداالســـتعداد لمالقـــاة المـــشركین فـــ

قلـت یـا رسـول اهللا أرأیـت إن عـرض لنـا : " للهیثمي عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ قـال
تجعلونـه شـورى بـین العابـدین مـن : " قـال" أمر لم ینزل فیه قرآن ولم تمض فیه سنة منـك؟ 

طبرانــي فــي الكبیــر، إال أن فیــه عبــد وقــد أخرجــه ال". المــؤمنین و ال تقــضونه بــرأي خاصــة 
  " .منكر الحدیث : " اهللا بن كیسان، قال فیه البخاري

كما أن الدكتور عدنان النحوي لم یخـرج أیـضا عـن دائـرة الحكـم الفـردي الـذي لـیس 
َّفــإن ضــعف أو انعــدم عــم التظــالم . ٣٠لــه مــن ضــمانات االســتمرار إال ورع الراعــي والرعیــة  ُ

ونحـن نلـتمس نظامـا شـورویا لـه مـن المؤسـسات . اد سـید الموقـفوالفوضى، وصار االستبد
ِّوالنظم والضوابط ما یضمن استمراره وفعالیته وجدواه، ویـؤمن سـالمة األمـة وحقـوق أفرادهـا 

ُفي الحریة والكرامة وتدبیر أمرهم، قرارا وتنفیذا ومحاسبة، غرما وغنما جهدا ومنفعة ُ.  

ًشــرعیتها مــن كونهــا امتــدادا اختیاریــا حــرا ولــئن كانــت الخالفــة الراشــدة قــد اكتــسبت 
ــــذلك محبــــة األمــــة وطاعتهــــا  ــــت ب ــــا وتنفیــــذیا، فنال ــــدة وشــــریعة وتــــشاورا، تقریری ــــة، عقی للرعی

ولــئن كــان الخلیفــة الراشــد الخــامس، عمــر بــن عبــد العزیــز ـ علــى رغــم فقدانــه . واحترامهــا
حبــة األمـة واحترامهــا لـشرعیة العقـد اإلنــشائي باختیـاره مـن لــدن جمیـع األمـة ـ قـد اكتـسب م

                                                
   ٥٦٦الشورى وممارستها اإلیمانیة، ص ،  عدنان علي رضا النحوي٢٨ 
  ٧٠ نفس المصدر، ص٢٩
  ١٧٧ نفس المصدر، ص٣٠
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ٕوتقـــدیرها ووالءهـــا بـــسلوكه وعدلـــه وتقـــواه، وایثـــاره الرعیـــة علـــى نفـــسه وولـــده، ورده المظـــالم، 
وثورته على انحراف بني أمیة؛ فإن هؤالء األمراء الظلمة قد حاولوا التمویـه علـى اسـتئثارهم 

فـرغ الـشورى مـن ، بما أفتى لهم به علماء السوء مـن آراء تىبالسلطة، وتنكرهم لمنهج الشور
ًمحتواها، وتجعلها مكاء وتصدیة ً.  

إن هــــذا الوضــــع الــــذي آل إلیــــه أمــــر األمـــــة لــــم یكــــن إال نتیجــــة طبیعیــــة لنـــــسیان 
ً ومــن َأعــرض عــن ذكــري فــإن لــه معیــشة المــسلمین مــا أنــزل علــیهم مــن البینــات والهــدى  ََ َِ َِ َ َُ َ ََّ ِ ِ ْ ْ ْ ْ َ

َضنكا ونحـشره یـوم القیامـة َأعمـى َ ُْ ِْ َِ َ َْ َ ْ ُ ُ َ َ ً َ قـال رب لـم حـشرتني َأعمـى وقـد كنـت بـصیرا، قـال كـذلك ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َُ َُ ْ ْ ََ َ َْ ْ َ ِّ
ََأتتـك آیاتنـا فنـسیتها وكـذلك الیـوم تنـسى  ُْ َ ُ ََ ْ َ َْ َ َ َِ َِ َ َ َ َ َ ْ َولقـد كـان فـي مقدمـة مـا نـسي مـن . ــ١٢٥ ـ طـــه ِّ ُ

ُ وَأمـرهم شـو: ٕآیـات اهللا ـ وان بقیـت تتلـى ـ آیـة الحكـم فــي قولـه تعـالى ْ ُُ ْ ُْرى بیـنهم َ ََ ْ َ الـشورى 
َّلتنقــضن عــرى اإلســالم عــروة عــروة، فكلمــا : "٣١ قــالوهــو مــا أخبــر بــه رســول اهللا . ٣٨ ُ ُْ
ًتقـضت عـروة، تـشبث النـاس بـالتي تلیهـا، وأولهـن نقـضا الحكـم، وآخـرهن الـصالةْان ّ ْ َ ّثـم نبــه ". ََ

ن حكـــم الـــشورى فـــي أحادیـــث كثیـــرة، منهـــا مـــا رواه مالـــك فـــي  إلـــى عاقبـــة االنحـــراف عـــ
وال : " ٣٢ قــالالموطــإ موقوفــا، وابــن ماجــة مرفوعـــا عــن عبــد اهللا بــن مــسعود، أن الرســول 

" حكــم قــوم بغیــر الحــق إال فــشا فــیهم الــدم، وال ختــر قــوم بالعهــد إال ســلط اهللا علــیهم العــدو 
َوال حكموا بغیر ما أنزل اهللا إال فشا فیهم الفقر: "وفي روایة َ ."  

  :ج ـ خصائص الشورى وفضائلها

الطمأنینـــــة ولــــئن كانــــت الـــــشورى شــــجرة طیبـــــة ثمارهــــا الــــسعادة والرخـــــاء واألمــــن و
والحریـــــة، فإنهــــا كمعنـــى عــــام، وقیمـــة مجــــردة، مرتبطـــة بطبیعــــة االجتمـــاع البــــشري؛ ألنهــــا 
عنصر أساس فـي تكـوین الـنفس البـشریة الـسویة، إذ مـا دام اإلنـسان اجتماعیـا بطبعـه غیـر 
مـــستغن عـــن اآلخـــرین، یحتـــاج إلـــى آرائهـــم ونـــصائحهم، كمـــا یحتـــاج إلـــى عـــونهم المــــادي 

ري بغریزته؛ والشورى بهذا المفهوم من صمیم الفطـرة اإلنـسانیة التـي ال والمعنوي، فهو تشاو
یتم للناس أمر رشید إال بها؛ فهي الوشیجة التي تربط الفرد بقومـه، وهـي اآلصـرة التـي تـشد 

  .ًاألجیال البشریة المتعاقبة ببعضها، وتجعل بناء الخلف متمما لبناء السلف وامتدادا له
                                                

، ٧٠٢٢، رقــم ٤/١٠٤، والحـاكم،٧٤٨٦، رقـم ٨/٩٨، والطبرانــى،٢٢٢١٤، رقـم ٥/٢٥١ أخرجـه أحمـد،٣١
 . ٥٢٧٧، رقم ٤/٣٢٦والبیهقى فى شعب اإلیمان،. صحیح: وقال

 ٢/٤٦٠الموطأ، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول، :  ومالك١١/٤٥  الطبراني، المعجم الكبیر،٣٢



 ١٤

نهــا عنــوان حریــة االختیــار، ورمــز الــشجاعة واإلقــدام والــشورى حریــة ومــسؤولیة، أل
ّعلــى تحمــل مــسؤولیة هــذا االختیــار؛ فالحریــة والمــسؤولیة بــذلك فطرتــان فــي الــنفس البــشریة 
الـــسویة، تتكـــامالن مـــع فطـــرة التـــشاور وتؤدیـــان إلیهـــا، بـــل إنهمـــا فـــي كثیـــر مـــن األحیـــان، 

ًكـون تعریفــا لـــها وحــدا، ذلــك تلخـصان جــوهر الـشورى فــي معادلـة ریاضــیة دقیقـة یمكــن أن ت
  .أن الشورى بهذا المعیار اختیار جماعي حر، وتحمل طوعي لمسؤولیة هذا االختیار

 فـي أمـر أمتـه، تطییبـا لخـاطره وتعلیمـا وضرب اهللا لنا المثـل باستـشارته الرسـول 
 یومـا، غـاب عنـا رسـول اهللا : (٣٣لنا ـ وهو سبحانه غني عن ذلك ـ فیمـا رواه حذیفـة قـال 

فلم یخرج حتى ظننا أنه لن یخرج، فلما خرج سـجد سـجدة فظننـا أن نفـسه قـد قبـضت منهـا، 
مـا : مـاذا أفعـل بهـم؟ فقلـت: إن ربي تبارك وتعالى استشارني فـي أمتـي:" فلما رفع رأسه قال

ال أحزنـك فـي : ه كـذلك، فقـالفاستشارني الثانیة، فقلـت لــ. شئت أي رب، هم خلقك وعبادك
واستمر التدرج بهـم إلـى أن بلـغ مبلـغ الكمـال الممكـن للتجمـع البـشري، ... ") أمتك، وبشرني

   .الذي وضعت أسسه سورة الشورى، والسنة القولیة والفعلیة والتقریریة للرسول 

ًوأنزل اهللا ـ سبحانه وتعـالى ـ تـشریع الـشورى، جـزءا مـن آیـة واحـدة، تـشتمل بـسیاقها 
ْالقبلي والبعدي على أهم مبادئ اإلیمان، والعدل، واألخالق، والعبادة، یتلقاها المـؤمن فیجـد  َ ِ َْ

ّربانیـــا نحـــو مجتمـــع متكامـــل تمثـــل فیـــه الـــشورى جـــزءا مـــن كـــل؛ فقـــال تبـــارك فیهـــا توجیهـــا  ً
ُ فمــا ُأوتیــتم مــن شــيء فمتــاع الحیــاة الــدنیا ومــا عنــد اللــه خیــر وَأبقــى للــذین آمنــوا : وتعــالى َ َ َ ْ ََ َ َ َِ َِّ ِ َّ ِ ِ ٍ َِ ْ ْ َْ ٌَ َ َ ْ ْ ُُّ ْ َ َُ َ َْ ِ

َوعلــى ربهــم یتوكلـــون والــذین یجتنبـــون كبــ َ ُ َ َ َ َ ََ ِ ِ ََّ َْ َ َ َُ ََّ ْ َِ َائر اإلثــم والفـــواحش واذا مــا غـــضبوا هــم یغفـــرون ِّ َ ُُ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َِْٕ َ ََ َ ْ ِ ِ
الة وَأمـرهم شـورى بیـنهم وممـا رزقنـاهم ینفقـون والـذین إذا  َوالذین استجابوا لربهم وَأقـاموا الـصَّ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َ َِ َّ ِ ِ ََِّ َ َ َ َُ ْ َ َْ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ َُ ْ َُ َْ َّ ُ َْ َ ِّ َ ْ

ََأصابهم البغي هم ینتصرون و َ َ َ َُ ْ ْ ُِ َ ْْ ُ ُ ْ ُجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا  وَأصلح فـَأجره علـى اللـه إنـه َ َ َ َ ََِّ ِ َّ ِ ٍَ َ ُُْ َ َ ُُ َ َْ َْ َْ َ َ ٌ َ َِّ ِّ َ
َال یحــب الظــالمین ولمــن انتــصر بعــد ظلمــه فُأولئــك مــا علــیهم مــن ســبیل إنمــا الــسَّبیل علــى  َ َ ََ َ َ َ ُُ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََّ ٍ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ َ َّ ُّ َ

َالــذین یظلمــون النــاس و َ َّ َ َ َُ ِ ِ َیبغــون فــي اَألرض بغیــر الحــق ُأولئــك لهــم عــذاب َألــیم ولمــن صــبر َّْ َ ْ َُ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ٌ ِْ ِ ٌِ َ ْ ِّ ْ ِ َ ُِ ِ
ِوغفـــر إن ذلـــك لمـــن عـــزم اُألمـــور  ُ َْ َ َِ ْ َ ْ ِ َِ َّ ِ َ َ َ واآلیـــات القرآنیـــة الكریمـــة هـــذه، . ٤٣ - ٣٦ الـــشورى

احش، اشتملت علـى صـفات المجتمـع الـشوروي، بزهـده فـي زخـرف الحیـاة وطهارتـه مـن الفـو
ّوتوكلــه علــى اهللا وحـــده، وتغــافره ألخطـــاء أعــضائه، وتكافلـــه فــي میـــدان التخطــیط والتقریـــر 

فــإذا تــم تطبیــق . والتنفیــذ واإلنفــاق، وحــل الخالفــات قــصاصا وتعویــضا وتعافیــا ودفعــا للظلــم
                                                

 ٢/٢٨٧مجمع الزوائد : ، والهیثمي٥/٣٩٣مسند أحمد :  أحمد٣٣
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هـذه المبــادئ قــام المجتمــع اإلســالمي الرشــید عـدال ورحمــة ومحبــة ونمــاء ورخــاء، وأمنــا مــن 
م والفــساد والعـسف ومــصادرة الحریــات، حریــات الفكـر والــرأي واالعتقــاد والعمــل الجـوع والظلــ

  .والكسب

ًثــم تــأتي الــسنة النبویــة فتزیــد أمــر التجــرد وضــوحا بإشــارتها إلــى تــأثیر الحاجــة فــي 
 فیمــا ممارســة الــشورى، وضــرورة تحــرر ممارســیها مــن مظــاهر ضــعفهم وأهــوائهم، فقــال 

بـــل ائتمـــروا بـــالمعروف وتنـــاهوا عـــن المنكـــر، حتـــى إذا رأیـــت شـــحا  " ٣٤:أخرجـــه أبـــو داود
وقـال "  الحـدیث …ـ ٕمطاعا ودنیا مؤثرة، واعجاب كـل ذي رأي برأیـه، فعلیـك ـ یعنـي نفـسك 

ٕتعـــس عبـــد الـــدینار وعبـــد الـــدرهم وعبـــد الخمیـــصة، إن أعطـــي رضـــي وان لـــم " ٣٥:أیــضا 
ـــت ال :" ٣٦وجـــاء فـــي األثـــر". الحـــدیث …ٕكس واذا شـــیك فـــال انـــتقش یعـــط ســـخط، تعـــس وان

وهذا مـا تـشیر إلیـه اآلیـة ". تشاور بخیال في صلة، وال جبانا في حرب، وال شابا في جاریة 
ِ ومن َأضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله  :القرآنیة َّ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ًْ َِ ِ َُّ َ ََ ََ ََّ ُّ ـ٥٠ ـ القصص .  

فیها أصحاب األهواء سخروها لتحقیق مـآربهم، وحمایـة ذلك ألن الشورى إذا تحكم 
ــــت بتألــــب االنتهــــازیین والوصــــولیین والمجــــرمین وتحــــزبهم لبعــــضهم أداة  ّمــــصالحهم، وتحول

 ٣٧: حـین قـالللقمع والظلم والفساد، واغتصاب سـلطة األمـة، وهـو مـا أشـار إلیـه الرسـول 
ســـیأتي علـــى النـــاس :" ٣٨، وحـــین قـــال"لـــن تقـــوم الـــساعة حتـــى یـــسود كـــل قبیلـــة منافقوهـــا" 

ُســــنوات خــــداعات، یــــصدق فیهــــا الكــــاذب، ویكــــذب فیهــــا الــــصادق، ویــــؤتمن فیهــــا الخــــائن،  ُ ُ
الرجــل التافــه : " ومــا الرویبــضة؟ قـــال: قیــل" األمــین، وینطــق فیهــا الرویبــضة ُویخــون فیهــا 

  ".السفیه " وفي أخرى " الفاسق: "، وفي روایة"یتكلم في أمر العامة 

ــــة،  إنــــه مــــا كــــان للــــشورى أن تــــضبط بإطارهــــا العــــام الــــذي هــــو الممارســــة اإلیمانی
مــــن قیــــود الحاجــــة وبإطارهــــا الخــــاص الــــذي هــــو العــــدل فــــي الرضــــى والغــــضب، والتحــــرر 

ٕوالخــوف، لــو لــم تكــن لهــا األهمیــة القــصوى فــي بنــاء األمــة واعــالء شــأنها، فهــي بنــصوص 
                                                

  ٥/٢٥٧السنن، : ، الترمذي٤/١٢٣السنن، :  أبو داود٣٤
  ١٨/١٤١تفسیر القرطبي :  القرطبي٣٥
 .، عن طلحة بن عبید اهللا٣/٧٩٠ّكنز العمال في سنن األقوال واألفعال، :  البرهان فوري٣٦
  ١٠/٧المعجم الكبیر، : طبراني، وال٧/٣٢٧مجمع الزوائد :  الهیثمي٣٧
 ٢/١٣٩السنن، :  ابن ماجة٣٨



 ١٦

الـدین النــصیحة، الــدین النـصیحة، قــالوا لمـن یــا رســول : " ،قــال ٣٩الـسنة النبویــة نـصیحة 
  .هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمین وعامتهم: اهللا؟ قال

ــــشورى یبــــدي رأیــــه  ــــالمعروف ونهــــي عــــن المنكــــر، ألن عــــضو ال ــــشورى أمــــر ب وال
ال یحقـر أحـدكم : " ٤٠ بشجاعة وینتقد الفـساد بجـرأة ویرشـد إلـى الـصالح بوضـوح، لقولـه 

نفسه قالوا یا رسول اهللا كیف یحقر أحدنا نفسه قال یرى أمرا هللا علیـه فیـه مقـال ثـم ال یقـول 
 وجل له یوم القیامة ما منعك أن تقـول فـي كـذا وكـذا فیقـول خـشیة النـاس فیه فیقول اهللا عز

ال یمنعن أحدكم هیبـة النـاس أن یقـول  " :٤١ ، وقوله "فیقول فإیاي كنت أحق أن تخشى 
  ".الحق إذا رآه أو سمعه 

ُّ إن اللــــه یــــأمركم َأن تــــؤدوا : والــــشورى صــــدق ووفــــاء وأداء لألمانــــة لقولــــه تعــــالى َ ُ ْ ْ ُ ُُ ْ َ َ َّ َّ ِ
َاَألمانات إلى َأهلها  َِ ِْ ََ ِْ اضمنوا لي ستا من أنفـسكم أضـمن لكـم " ٤٢  ـ، وقوله ٥٨ ـ النساء

ــــتم واحفظــــوا فــــروجكم وغــــضوا  ــدقوا إذا حــــدثتم وأوفــــوا إذا وعــــدتم وأدوا إذا أئتمن الجنــــة  اصــ
  ".أبصاركم وكفوا أیدیكم 

مــا مــن صــدقة أحــب إلــى اهللا مــن : " ٤٣ ة، لمــا روي عنــه والــشورى صــدقة وزكــا
شاورة ذوي الــــرأي والــــشورى حــــزم، ومظــــاهرة وتعــــاون، وال حــــزم أرشــــد مــــن مــــ". قــــول الحــــق

 واتبـــاعهم، وال مظـــاهرة وال تعـــاون أوثـــق مـــن االســـتماع إلـــى آراء الرجـــال واالسترشـــاد بهـــا 
َوتعاونوا على البر والتقوى  َ َ ََّْ ِِّ ْ َ َ ُ َ َ عنـدما ٤٤ والـشورى جهـاد فـي سـبیل اهللا لقولـه .  ـ٢ ـ المائدة

  ".یا رسول اهللا أي الجهاد أحب إلي اهللا قال كلمة حق تقال إلمام جائر" سئل

وقد اكتشفت األبحاث الدسـتوریة المعاصـرة موضـوعیة هـذه المیـزة عنـدما قـررت أن 
كثر هشاشة وقابلیة لالنكـسار، وأن قـوة منهـاج الـشورى اإلسـالمي صالبة الدساتیر تجعلها أ

كامنة فـي بـساطته وشـمولیته ومرونتـه؛ ألنـه جـاء للتیـسیر ال للتعـسیر، وللتبـشیر ال للتنفیـر، 
                                                

 ١٠/٤٣٥، صحیح ابن حبان ١/٧٤، مسلم ١/٣٠ البخاري ٣٩
  ٢/١٣٢٨ ابن ماجه ٤٠
 ٢/٣٢ المعجم الصغیر ٤١
 ٥/٣٢٣ مسند أحمد ٤٢
 ٥/٤٨٦ سنن الترمذي، ٤٣
  ١٠/٩١سنن البیهقي الكبرى، :  البیهقي٤٤
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وألن اإلسالم دین الفطرة، والفطرة بسیطة، تقبل على البـسیط، وتنفـر مـن المعقـد، والخطـاب 
لـذلك .  والمثقـف، للفطـن والـساذج، للحـضري والبـدوياإلسالمي موجـه للنـاس كافـة، للجاهـل

ًكــان مــنهج الــشورى میــسرا لفهــم الجمیــع، یلقــى علــى الجاهــل فیــستوعبه ویقتنــع بــه ویــستفید  ُ
ًمنه، ویلقى على العالم فیؤمن به ویشرحه ویقعد لـه القواعـد، ویفـتح بـه آفاقـا للمعرفـة وأبوابـا  ّ

  .ٕاعجازهلالجتهاد، وهذا من آیات التشریع اإلسالمي و

  :المجاالت التشریعیة للشورىد ـ 

 بـین منطقتـي حاكمیـة األحكـام الـشرعیة العملیـة وحاكمیـة إلن كان الفقهاء یمیـزونو
الـــشورى العامـــة، فـــإن المـــشرعین الوضـــعیین قـــد جـــرت عـــادتهم بـــأن ال یمیـــزوا بـــین هـــاتین 

، وأن المنطقتــین فــي أي میــدان مــن میــادین الحیــاة، أو ضــرب مــن ضــروب النــشاط البــشري
یـــنظم أســـس الدولـــة " الدســتور"یطلـــق علیـــه عـــادة " القــانون األم"یــضعوا لألمـــة تـــشریعا یعـــد 

ویـضبط قنواتهـا ضــمن قواعـد مجملـة وعامــة، تتفـرع عنهـا مختلــف القـوانین والـنظم الخاصــة 
ــــم وردت مــــصطلحات ــــة الدســــتوریة، دســــتوریة : والعامــــة؛ ومــــن ث النظــــام الدســــتوري، المراقب

  .القوانین

نهج الدســـتوري تعترضــــه فـــي النظــــر اإلســـالمي مآخــــذ، تجعلـــه غیــــر ذي إال أن الـــ
  :٤٥من هذه المآخذ. جدوى

وقـد لقـب . ، وهو فارسـي معـرب، معنـاه قـوانین الملـك وضـوابطه"دستور" أن لفظ -
ًثــم أطلــق تجــوزا علــى الــذي یــدیر . ًبــه أوال الــوزیر الكبیــر الــذي یرجــع إلیــه فــي أمــور الملــك

. و نـشأة تحكمیــة اســتبدادیة تلقــي بظاللهـا علــى طبیعتــه الحالیــةواللفــظ بــذلك ذ. أمـور الملــك
ًإذ الدســـتور یعــــد حاكمـــا مــــسطورا علـــى األمــــة، والـــذي یــــضعه أو لـــه حــــق تعدیلـــه وتغییــــره  ً

ًواستبداله هو الحاكم الفعلي، سواء كان ملكا أو رئیسا أو مجلسا ً.  

ـــــــشري، خاضـــــــع ألهـــــــواء واضـــــــعیه - ـــــــشؤه األصـــــــلي والحـــــــالي ب ــــتور من  أن الدســـ
ولـذلك لـم . وقد ابتدعـه أرسـطو الـوثني، وتطـور فـي بیئـة غیـر مـسلمة. مصالحهم وأهدافهمو

یفلح في المجتمعات اإلسـالمیة التـي عملـت بنظامـه، ولـم ینـسجم مـع التـشریعات اإلسـالمیة 
عقدیة كانت أو عملیة؛ إذ االزدواجیة التشریعیة التي نشأت عن تبنیـه، وأدت فـي كثیـر مـن 

                                                
 ٣٣یه في السیاسة والقانون والدستور، صنظریة اإلسالم وهد:  أبو األعلى المودودي٤٥
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 المطلق بـین القـوانین الوضـعیة والتـشریع اإلسـالمي، أكـدت للمتبـصرین األحیان إلى التنافي
أن األخذ بهذا النظام كما ورد في الفكـر الیونـاني أو كمـا طـوره الغـرب حالیـاً ، وكمـا یهـرف 
بــه حكــام بعــض المــسلمین المعاصــرین ومعارضــوهم الــدیمقراطیون، عامــل تخریــب وتمزیــق 

  . ٕوفتنة واهدار للطاقات

ــــق مــــن قاعــــدة تلغــــي وتعــــارض كــــل دور  أن الدســــتور - ــــاه ینطل فــــي جــــوهره ومبن
ًللتشریع اإلسالمي، وان اعترف أحیانا مسایرة وتجنبا لإلثارة بدور لألدیان في الحیاة ً ٕ .  

مختلـــف ضـــروب االســـتبداد والحكـــم ب اإلقـــرارلـــنظم الدســـتوریة ال یعنـــي اإال أن نقــد 
ًة؛ فاالسـتبداد دائمـا هـو االسـتبداد، الفردي التـي عرفهـا المـسلمون منـذ سـقوط الخالفـة الراشـد

عمــل بجــد وعــزم  الٕوانمــا یلــزم. مهمــا أطلــق علیــه مــن ألقــاب ومــا كیــل لــه مــن مــدیح وتقــریظ
ولـــن . ج إلـــى البـــدیل الـــسیاسي اإلســـالمي الحـــق، ذا النــــزعة العملیـــة القابلـــة للتطبیـــقوخـــرلل
حـرر مـن سـجن التـراث تال مرحلة التغني والتبـشیر العـاطفي، وةغادرمحقق هذا الهدف إال بیت

الــسیاسي لفقهــاء القــصور، إلــى رحــاب التفكیــر العلمــي المنــضبط بالكتــاب والــسنة، منهجیــة 
ًبحـــث، ومالحظـــة وتحلـــیال ومقارنـــة، وتجریـــدا وتوثیقـــا وتبیانـــا لمختلـــف العوائـــق والـــصعاب،  ً ً

  .وتوضیحا لطرق تنـزیل النظم والقواعد

مییـز الواضـح بـین مجـال األحكـام أول خطوات هذه االندفاعة التشریعیة تقتضي الت
العملیــة المحتاجــة إلــى مزیــد تطــویر لفهمنــا وتــصرفاتنا كــي نرتفــع إلــى مــستواها، ونــستطیع 
تنـزیل أحكامها على ما یستجد من قضایا العصر؛ وبین مجال التـشریع الـشوروي الـذي هـو 

نـــه فــي أشــد الحاجـــة إلــى بــذل الجهـــد مــن أجـــل استقــصاء جوانبــه، واســـتجالء غوامــضه، أل
یغطي كل جوانب الحیاة التي تركت مهمـة تنظیمهـا لألمـة؛ فهـو یعنـى بوضـع القواعـد التـي 
تبین أسس الدولـة وشـكلها، وطبیعـة عالقاتهـا بمؤسـساتها، وكیفیـة توزیـع الـسلطات التدبیریـة 
فیها، وطریقة إنشاء الهیئات التي تباشـر هـذه الـسلطات، واإلجـراءات التـي تـؤدي إلـى اتخـاذ 

نفیــذها والمحاسـبة علیهــا، كمـا یعنــى بوضــع القواعـد المنظمــة لعالقـة الدولــة فیمــا القـرارات وت
بینهــا وبــین مواطنیهــا واألجانــب فیهــا، أو بینهــا وبــین غیرهــا مــن الــدول فــي حــاالت الحــرب 
والـــسلم والمهادنــــة والقواعــــد المنظمــــة لعالقــــات األفـــراد الطبیعیــــین والمعنــــویین فـــــیما بیــــنهم، 

كمـــا أن مـــن صـــمیم . م، ومـــساحات نـــشاطهم وجـــزاءات مخالفـــاتهموحـــدود حقـــوقهم وحریـــاته
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ًاختـــصاصه وضــــع الـــنظم والتــــصامیم والمـــشاریع التــــي تـــضمن ســــیرا جـــادا لألمــــة بمرافقهــــا  ً
  .٤٦ومؤسساتها نحو المقصد األسمى الذي أخرجت له وأمرت بتحقیقه

نكـون قــد إننـا إذ نمـأل دائـرة الفـراغ التـشریعي بالقواعـد المـستندة إلـى الـشورى العامـة 
غادرنـا مرحلـة الـشفویة والعفویــة، واإلعجـاب الـساذج بتراثنــا الـسیاسي الوضـعي، واالرتجالیــة 
المزاجیـــة التـــي طبعـــت تـــصور كثیـــر مـــن الفقهـــاء لعملیـــة الـــشورى، والتـــصرفات الـــسلطانیة 

  .المبررة بمختلف ضروب االستنباط الفقهي المغرض

ء بالـــــشفویة فـــــي التـــــشریعات لقـــــد أثبتـــــت ســـــلفا تجربـــــة الحكـــــم الراشـــــدي أن االكتفـــــا
اإلنشائیة، وعدم تحویلها إلى مدونـة ملزمـة ذات جـزاء، ال یـوفر لمؤسـسات الدولـة ضـمانات 

وقـد ظـل تـسییر الـشأن العـام طیلـة التـاریخ اإلسـالمي إال . االستمرار والمناعة ضد االنهیـار
تقلص فـــي حـــاالت نـــادرة، شـــفویا وخاضـــعا لالجتهـــاد اآلنـــي، الـــذي ســـارع إلـــى الـــضمور والـــ

بمجــــرد مـــــا الـــــتحم فـــــي العـــــصور المتــــأخرة بـــــالفكر القـــــانوني العلمـــــاني المعقلـــــن، فاضـــــطر 
ٕالمــسلمون إلــى تعریــب الدســاتیر والقــوانین الوافــدة، ومحاولــة أســلمتها واقحامهــا فــي التــشریع 

ثــم عنــدما لــم تثمــر هــذه النبتــة فــي دیــار المــسلمین، عــادوا علــى اإلســالم نفــسه . اإلســالمي
إلـــــى التحلـــــل مـــــن تعالیمـــــه؛ وغـــــاب عـــــنهم أن الخلـــــل المـــــؤدي إلـــــى عقـــــم بالالئمـــــة ودعـــــوا 

المــستوردات الغربیــة فــي أرضــنا ومجتمعنــا لــیس إال فــي مــنهج تفكیــرهم، واضــطراب طریقــة 
  .تعاملهم مع واقع أمتهم

إن بلورة نظام سیاسي وتدبیري رشـید مـدون وملـزم، بواسـطة التـشریع المتكامـل أمـر 
إال أن لهــذا التـشریع قیــودا وضـوابط البــد مـن توفرهــا . شاهدةضـروري لقیــام دولـة اإلســالم الـ

  : ٤٧من أهم هذه الضوابط والقیود و.لیكون مأذونا فیه، أي منتسبا إلى الكتاب والسنة

 ـ أن تعلـن فیـه الحاكمیـة هللا تعـالى، ألنـه هـو اآلذن بإنـشائه واتخـاذه والعمـل بـه؛ ١
ن عقیـدة أو شـریعة أو أخالقـا أو مبـادئ فال یحرم حالال أو یحل حرامـا، وال یعـود علـى الـدی

  .وتعالیم وأهدافا ومقاصد بالمعارضة أو التنافي أو اإلبطال

                                                
 ٦٦توفیق بن عبد العزیز السدیري ، اإلسالم والدستور، ص ٤٦
 ٧١ص:   نفس المصدر٤٧
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 ـ أال یتحول إلى تـشریع دینـي، أو یتـدخل فـي األحكـام الدینیـة بالزیـادة أو الـنقص ٢
  .أو التعدیل، وأن تسد كل الذرائع المؤدیة إلى ذلك

و ســماویا منــسوخا؛ ألن فــي ذلــك  ـ أال یقتــبس مــن تــشریع دینــي، وضــعیا كــان أ٣
شبهة تحاكم إلى غیر اإلسالم، وذریعـة لتمییـع الـوالء وتعتـیم التـصور اإلیمـاني الـذي ینبغـي 

  .أن یبقى صافیا واضحا سلیما، ومحجة بیضاء لیلها كنهارها

 ـ أن یكــون تــشریعا مــصدره مؤســسة الــشورى الجماعیــة العامــة، ولــیس األمزجــة ٤
  .ئویة أو الحزبیة أو الطبقیة أو األجهزة التنفیذیةوالمصالح الفردیة أو الف

 ـ أال یحتكــر توجیهــه والتــأثیر فــي نــشأته بیــد حــاكم أو فئــة أو قبیلــة أو عائلــة، ٥
ض الـشورى، ال فـرق ٕوانما یكون حقا عاما لكـل أعـضاء المجتمـع المـسلم المتـساكنین فـي أر

بـــین أســـود وأحمـــر وأبـــیض، ذكـــرا كـــان أو أنثـــى، مواطنـــا مقیمـــا أو زائـــرا أو عـــابر ســـبیل إذ 
  .األمر لإلسالم واإلسالم للجمیع

 ـ أال یتحـول إلـى قواعـد ثابتـة جامـدة غیـر قابلـة للتعـدیل والتغییـر، فتتوقـف بـذلك ٦
وبرامج لألمـة حـق تعـدیلها حركة تطور المجتمع ورقیه؛ بل یبقى مجرد نظم وقواعد وخطط 

  .ٕوالغائها واستبدالها كلما اقتضت ذلك مصلحتها

 ـ أن یجلــب لألمــة منفعــة ویفــتح لهــا ذریعــة إلــى منفعــة، أو یــدفع عنهــا مفــسدة ٧
  .ویسد ذریعة إلى مفسدة

 ـ أن یرفــد تیــار األمــة اإلســالمیة الــساعي إلــى تحقیــق مقاصــد الــشرع مــن تعبیــد ٨
  .            خیر أمة للناساألفراد، ومقاصده من إخراج

  :ثانیا ـ الدیمقراطیة وعالقتها بالتشریع

الحكــم الـذي تكــون فیـه الــسلطة للـشعب، وهــي :  معناهـاDemocracy الدیمقراطیـة
وقــد اتــسع مفهــوم الدیمقراطیــة فــي العــصر الحــدیث، وتبنتهــا أنظمــة . كلمــة إغریقیــة األصــل

ب الزاویــة التــي ینظــر إلیهــا، ولكــن ال حكــم متباینــة، ومــن ثــم صــار لهــا تعــاریف كثیــرة بحــس
حكـم الـشعب بالـشعب وللـشعب : " للدیمقراطیة بأنهـا) لنكولن(یزال تعریف الرئیس األمریكي 
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ویمكــن القــول بــأن تــداول كلمــة الدیمقراطیــة فــي أوروبــا ازداد منــذ . ٤٨ًوهــو األكثــر شــیوعا" 
هـــار اللیبرالیـــة القـــرن الـــسابع عـــشر وخاصـــة فـــي القـــرن الثـــامن عـــشر وذلـــك مـــن خـــالل ازد

ـــم تـــدخل كلمـــة الدیمقراطیـــة اللغـــة العربیـــة إال مـــن خـــالل  الـــسیاسیة، أمـــا بالنـــسبة للعـــرب فل
  .٤٩الغرب في أواخر القرن التاسع عشر

  :الدیمقراطیةأ ـ تطور مفهوم 

والدیمقراطیـة شـكل مـن أشــكال الحكـم، وأسـلوب فـي الحیــاة، وهـدف أو مثـل وفلــسفة 
وتعنـي . ًإلى البلد الذي یتخذ نوعا من الحكـم الـدیمقراطيًویشیر االصطالح أیضا . سیاسیة

ُكلمة دیمقراطیة حكم الشعب وقد وصـف الـرئیس األمریكـي أبراهـام لنكـولن مثـل ذلـك الحكـم  ِْ
 ویـشارك المواطنـون فـي الدولـة الدیمقراطیـة، فـي الحكـم .بأنه حكم الشعب بالشعب وللـشعب
 -ًوتــــــسمى أیــــــضا-اطیــــــة المباشــــــرة وفــــــي ظــــــل الدیمقر. بطریقــــــة مباشــــــرة أو غیــــــر مباشــــــرة

وهـذا مـا كـان . الدیمقراطیة الـصرفة ـ یجتمـع النـاس فـي مكـان واحـد لیـسنوا قـوانین مجـتمعهم
 أمــا الدیمقراطیــة الحدیثــة فهــي فــي .فــي الیونــان القدیمــة) أثینــا(یجــري فــي الدولــة ـ المدینــة 

 واألقــالیم أو األقطــار، الغالــب دیمقراطیــة نیابیــة ألن المجتمعــات الكبیــرة، كالمــدن والوالیــات
ًبــدال مــن ذلــك، فــإنهم یختــارون . الیمكــن لكــل النــاس فیهــا أن یجتمعــوا فــي مجموعــة واحــدة

ًعــددا معینـــا مــن بیـــنهم لینوبـــوا عــنهم فـــي اتخــاذ القـــرارات بـــشأن القــوانین واألمـــور األخـــرى ً .
ًویجوز لمجموعة النواب أن تسمى مجلسا، أو هیئة تشریعیة، أو برلمانا، أو مؤ  .ًتمراً

وتــــستند معظــــم نتــــائج االنتخابــــات فــــي األنظمــــة الدیمقراطیــــة علــــى حكــــم األغلبیــــة 
ُوقـد یؤخـذ باألكثریـة حینمـا . ، أي أكثر من نصف األصوات التي أدلي بها)قاعدة األغلبیة(

إذ یحـــصل المرشـــح صـــاحب األكثریـــة . یتنـــافس فـــي االنتخابـــات ثالثـــة مرشـــحین، أو أكثـــر
. لمرشــحین اآلخــرین، ولــیس بالــضرورة أغلبیــة األصــواتعلــى أصــوات أكثــر مــن أي مــن ا

یعطــي التمثیــل . وفـي بعــض الــبالد، یــتم انتخــاب الهیئــات التـشریعیة بطریقــة التمثیــل النــسبي
النــسبي الحــزب الــسیاسي نــسبة مئویــة مــن مقاعــد الهیئــة التــشریعیة تتناســب مــع نــصیبه مــن 

 .جملة األصوات التي أدلى بها في االنتخابات
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ر بمبـــادئ المـــساواة وحریـــة الفـــرد علـــى مـــر التـــاریخ أهـــم ســـمات طریقـــة ظـــل اإلقـــرا
ًالحیـاة الدیمقراطیـة، وتبعـا لـذلك، فـي ظـل الدیمقراطیـة، ینبغـي للمـواطنین ـ وبالتـساوي ـ أن 

ًوینبغــــي أن یمنحــــوا فرصــــا متــــساویة . یجــــدوا الحمایــــة ألشخاصــــهم، وممتلكــــاتهم، وحقــــوقهم ْ ُ
ًفـــضال عـــن ذلـــك، .  متـــساویة فـــي المـــشاركة الـــسیاسیةًلممارســـة حیـــاتهم، وأعمـــالهم، وحقوقـــا

یجــب أن یطمــئن النــاس إلــى عــدم تعرضــهم إلــى إســراف فــي التــدخل الحكــومي، والــسیطرة 
ًكمــا یجــب أن یكونــوا أحــرارا ـ فــي حــدود القــانون ـ لیعتقــدوا ویــسلكوا . الحكومیــة بــال مبــرر

 .ویعبروا عن أنفسهم بحریة تامة

 لـــضمان حریــــات معینــــة لمواطنیهـــا، منهــــا حریــــة وتـــسعى المجتمعــــات الدیمقراطیــــة
ُواألفضل أن تكفل للمواطنین حریة إنـشاء الجمعیـات، والتجمـع بـال . الصحافة، وحریة الرأي َ

خــوف مــن االعتقــال، أو الــسجن، بــدون ســبب قــانوني، وحریــة العمــل والعــیش أینمــا وكیفمــا 
لحكومــة فــي المجتمــع  ورغــب بعــض النــاس فــي الــدول الدیمقراطیــة فــي توســیع دور ا.شــاؤوا

غیــر أن آخــرین رأوا . ًحتـى تعمــل علــى أن تكــون الظــروف المادیــة أكثـر تــساویا لكــل النــاس
تیــسیر المعیــشة، والتعلـیم، واإلســكان مــن شــأنه : أن توسـیع دور الحكومــة فــي مجـاالت مثــل

 .أن ینال من حریة الناس، ویخضعهم لمزید من النظم الحكومیة

. فـي الیونـان القدیمـة، منـذ القـرن الـسادس قبـل المـیالدبدأت الدیمقراطیة ونمت وقد 
فقـــد . وجـــاءت كلمـــة دیمقراطیـــة مـــن الكلمـــة اإلغریقیـــة دیمـــوس بمعنـــى الـــشعب أو الـــسلطة

شـــغف المفكـــرون الـــسیاسیون الیونـــانیون بفكـــرة حكـــم القـــانون، وعـــدوا االســـتبداد أســـوأ أنـــواع 
 ولقـد عـرف . حكومـات دیمقراطیـةفنشأت في أثینـا، وبعـض الـدول ـ المـدن الیونانیـة،. الحكم

تحــدث المفكــرون . ا لــروم القــدماء الدیمقراطیــة، لكــنهم لــم یمارســوها كمــا مارســها أهــل أثینــا
وقـــالوا إن للنـــاس . الـــسیاسیون الرومـــان عـــن اســـتناد الـــسلطة الـــسیاسیة إلـــى موافقـــة الـــشعب

  .ًحقوقا طبیعیة یجب على الدولة احترامها

ع بــین الــوالء للكنیــسة والــوالء للدولــة ـ فــي بــالد وفــي القــرون الوســطى، أدى التنــاز
ونتیجـة للنظــام االقطــاعي، والفــوارق الطبیعیــة . أوروبـا ـ إلــى وضـع أســس الحكــم الدســتوري

ثــم . التــي ســادت فــي تلــك الفتــرة، نــشأت محــاكم إقطاعیــة لحمایــة مــصالح كبــار اإلقطــاعیین
ثــم تــدرجت مــع مــضي . تطــورت تلــك المحــاكم إلــى مجــالس یعقــدها الملــوك للتــشاور معهــا

وفي عصر النهـضة واإلصـالح فـي . الزمن حتى صارت مجالس تمثیلیة، وبرلمانات حدیثة
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أوروبا، خالل القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عـشر، تفـشت الـروح العقالنیـة، 
فــأثرت علــى التفكیــر الــسیاسي، وأخــذ النــاس یطــالبون بمزیــد . واالســتقاللیة الفردیــة الجدیــدة

 وانتقلــت فكــرة االســتقاللیة الفردیــة إلــى .لحریــة، والدیمقراطیــة فــي كــل مجــاالت الحیــاةمــن ا
ففـــي أوائـــل القـــرن الـــسادس عـــشر المـــیالدي، قـــاد مـــارتن لـــوثر حركـــة إصـــالحیة . الكنیـــسة

خرجــــت علــــى الكنیــــسة الرومانیــــة الكاثولیكیــــة، ورفــــضت ادعاءهــــا بأنهــــا الواســــطة بــــین اهللا 
یــسة الكاثولیكیــة والمنــشقین عنهــا، أو البروتــستانت أیــد حــق ًغیــر أن كــال مــن الكن. والنــاس

  .االعتراض على الحكم المطلق

م، وافق الملك جون في بریطانیا علـى إصـدار وثیقـة الماجنـا كرتـا ١٢١٥وفي عام 
ُواسـتخدمت فیمـا بعـد لتحقیـق . ًـ العهد العظیم ـ فأصبحت هذه الوثیقـة التاریخیـة رمـزا للحریـة

 وفــــي أعقــــاب الثــــورة .بــــادئ العدالــــة والمــــشاركة فــــي نظــــام الحكــــممطالــــب أخــــرى، ترســــخ م
م، أصــــدر ١٦٨٩وفــــي عـــام . م، اكتــــسب البرلمـــان الــــسلطة العلیـــا١٦٨٨اإلنجلیزیـــة، عـــام 

 ونتیجــة للثــورة .البرلمــان وثیقــة الحقــوق التــي نــصت علــى حقــوق الــشعب وحریاتــه األساســیة
وأصــبح للمــدن الــصناعیة الجدیــدة . الــصناعیة، ازدادت المطالــب الدیمقراطیــة فــي بریطانیــا

م، أعطي كـل الرجـال حـق االقتـراع فـي االنتخابـات، ١٩١٨وفي عام . ممثلون في البرلمان
  .م١٩٢٨ولم یشمل هذا الحق النساء إال في عام 

ُوفــي فرنـــسا أســـهمت كتابـــات مفكـــرین سیاســیین أمثـــال مونتـــسكیو، وفـــولتیر، وجـــان 
ّم، قــــال مونتــــسكیو إن الحریــــة ١٧٨٩عــــام ففــــي . جــــاك روســــو فــــي قیــــام الثــــورة الفرنــــسیة

وعـــارض . الـــسیاسیة تتطلـــب الفـــصل بـــین ســـلطات الحكـــم التنفیذیـــة والتـــشریعیة والقـــضائیة
وذكـر روسـو فـي كتابـه العقـد االجتمـاعي . فولتیر تعدي الحكومة على حقوق الفرد وحریاتـه

رة الفرنـسیة لقد كانـت الثـو. ·أن على الناس الخضوع للسلطات الشرعیة فقط) م١٧٦٢(عام 
ًحــدثا بــارزا فــي تــاریخ الدیمقراطیــة، ونــادت بالحریــة، والعدالــة، ولكنهــا لــم تحــول فرنــسا إلــى  ً

 .دیمقراطیة

وفـي الوالیــات المتحـدة األمریكیــة أخــذت الدیمقراطیـة األمریكیــة جـذورها مــن التقالیــد 
مریكیــة، م قامــت الثــورة األ١٧٧٥وفــي عـام . التـي جــاءت مــع المـستعمرین اإلنجلیــز األوائــل

فطالــــب المــــستعمرون بــــالحكم الــــذاتي، وأال تفــــرض علــــیهم ضــــرائب، بــــدون أن یكــــون لهــــم 
م، ١٧٧٦ویعد إعالن االستقالل الـذي أصـدره المـؤتمر القـاري فـي عـام . ممثلون في الحكم
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وخــالل  .ًوثیقــة تاریخیــة فــي الدیمقراطیــة جعلــت الحقــوق اإلنــسانیة نموذجــا تحتذیــه الحكومــة
المــیالدي، نمــت الدیمقراطیــة بــاطراد، علــى غــرار النمــوذجین األمریكــي القــرن التاســع عــشر 

ـــــشریعیة. والبریطـــــاني ـــــة والت ـــــشرت المؤســـــسات االنتخابی ـــــصناعیة إلـــــى .وانت  وأدت الثـــــورة ال
. تغییــرات سیاســیة بالغــة األهمیــة، خــالل النــصف الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر المــیالدي

ـــة بحقـــوق سیاســـیة  ومنحـــت القـــوانین . ًكبیـــرة ونالـــت كثیـــرا منهـــافقـــد طالبـــت الطبقـــات العامل
وتوسـعت حریـات التعبیـر والـصحافة واالجتمـاع . الجدیدة حق االقتراع لمزیـد مـن المـواطنین

  .٥٠والعقیدة

ومـــــع هـــــذا االنتـــــشار الواســـــع للدیمقراطیـــــة تحولـــــت بعـــــض الـــــبالد مـــــن الدســـــاتیر 
ً وحـــده لـــم یكـــن كافیـــا لقـــد وجـــد بعـــض هـــذه الـــبالد أن الدســـتور. الدیمقراطیـــة إلـــى االســـتبداد

ففي روسیا، أقامت مجموعة من الثوریین أنظمـة اسـتبدادیة شـیوعیة فـي . لكفالة الدیمقراطیة
م، لكــن صــعود أدولــف ١٩١٩وأخــذت ألمانیــا بــالحكم الــدیمقراطي فــي عــام . م١٩١٧عــام 

 ٥١.م١٩٣٣هتلر إلى السلطة أحالها إلى استبدادیة فاشیة في عام 

ًغیــر أن كثیــرا منهــا تنقــصه بعــض . یــوم أنهــا دیمقراطیــةوتــزعم أغلبیــة الحكومــات ال
حریـة التعبیـر وحریـة الـصحافة وحریـة : الحریات األساسیة المالزمة عـادة للدیمقراطیـة، مثـل

 ویحــاول عــدد مــن الــدول فــي آســیا .االجتمــاع فــي األمــاكن العامــة أو االنتخابــات التنافــسیة
الخبـرة فـي الحكـم الـذاتي، ومـشاكل أخـرى ٕوافریقیا، إنشاء مؤسسات دیمقراطیة، غیر أن قلـة 

  .تجعل الحكم الدیمقراطي صعب التطبیق

  :خصائص الدیمقراطیةب ـ 

تختلـف خـصائص الدیمقراطیــة مـن بلـد إلــى آخـر، غیـر أن هنــاك مظـاهر أساســیة، 
 .متشابهة إلى حدما، في كل الدول الدیمقراطیة

   .االنتخابات الحرة -١

ة اختیار قادتهم، والتعبیـر عـن وجهـات نظـرهم الناس فرصاالنتخابات الحرة تعطي 
وتجــري االنتخابــات عــادة علــى فتــرات للتأكــد مــن أن الحكومــات التــي . فــي المــسائل المهمــة

                                                
 ٣/٢٣٣عبد الوهاب الكیالي وآخرون، الموسوعة السیاسیة،  ٥٠
 ٣/٢٦٤:   نفس المصدر٥١
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ذلــــك أن . ًتـــدیر شـــؤون الــــبالد، ســـواء كانــــت قومیـــة أو محلیـــة، تمثــــل اختیـــار النــــاس فعـــال
ى أن أولئــك الــذین احتمــال خــروج الحكومــة مــن الــسلطة بــاالقتراع یبعــث علــى االطمئنــان إلــ

 وتتعلـق الـشروط القانونیـة لحــق .سـبق أن انتخبـوا فـي مناصـب یولـون الـرأي العـام اهتمـامهم
االقتـــراع، أو الترشــــیح لمنــــصب انتخـــابي عــــام وفــــي أغلـــب الــــدیمقراطیات، بــــالعمر ومكــــان 

وتتـــیح الممارســـة الدیمقراطیـــة للنـــاس أن ینتخبـــوا بـــاالقتراع الـــسري دون . اإلقامـــة والجنـــسیة
 .االنتخاب: انظر. ویتطلب فرز األصوات النزاهة، وعدم تزییف النتائج.ط أورشوةضغ

  :حكم األغلبیة وحقوق األقلیة - ٢

فـي ظـل الدیمقراطیـة، یجـب ـ فـي أغلـب األحیـان ـ أن توافـق األغلبیـة علـى القـرار، 
ویجــوز أن یــستخدم هــذا المبــدأ الــذي یطلــق علیــه حكــم األغلبیــة فــي . ًقبــل أن یــصبح نافــذا

. وتأخــذ بعــض الــدیمقراطیات بأغلبیــة األصــوات. انتخــاب مــسؤولین أو إقــرار سیاســة عامــة
ًوتــشترط أكثــر الــدیمقراطیات أصــواتا تزیــد علــى األغلبیــة البــسیطة إلجــراء تغییــرات أساســیة، 

 وتـستند قاعـدة األغلبیـة إلـى اعتبـار أنـه، إذا كـان كـل المـواطنین سواسـیة، فـإن .أو دستوریة
ًوالدیمقراطیــة تجعــل الموافقــة الطوعیــة أساســا . كون أفــضل مــن رأي األقلیــةرأي األغلبیــة ســی

ًعلـــى أن الدیمقراطیـــة معنیـــة أیـــضا بحمایــــة . للـــسلطة الـــسیاسیة والـــشرعیة، وفعالیـــة الحكـــم
لـذلك تـنص الدسـاتیر . الحریة الفردیـة، وبالحیلولـة دون تعـدي الحكومـة علـى حریـات األفـراد

ینـــة الیجـــوز أن یحــرم النـــاس منهـــا، حتـــى بأغلبیـــة كبیـــرة الدیمقراطیــة علـــى كفالـــة حقـــوق مع
تـــشمل هـــذه الحقـــوق الحریـــات األساســـیة، كحریـــة التعبیـــر، وحریـــة الـــصحافة، وحریـــة . ًجـــدا

ًوینبغي على األغلبیة، أیضا، االعتـراف بحـق األقلیـة فـي الـسعي لتـصیر أغلبیـة . االجتماع
 .بالوسائل المشروعة

  :األحزاب السیاسیة - ٣

فالتنـافس بـین األحـزاب فـي االنتخابـات . م من نظام الحكـم الـدیمقراطيهي جزء مه
یعطي االنتخابات مغزاها بإتاحة الفرصـة للمقتـرعین لالختیـار بـین المرشـحین الـذین یمثلـون 

 وفــي كثیـر مـن البلـدان الدیمقراطیـة ذات نظــام .مختلـف المـصالح، ومختلـف وجهـات النظـر
ظـام التعددیـة الحزبیـة ـ ثالثـة أحـزاب أو أكثـر ـ یـشكل الحزبین كالوالیـات المتحـدة، أو ذات ن

وقــــد ال تــــسفر . ًالحكومــــة الحــــزب الــــذي یكــــسب األغلبیــــة المطلقــــة فــــي االنتخابــــات منفــــردا
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فـي هـذه . االنتخابات في الدول الدیمقراطیة ذات التعددیـة الحزبیـة عـن أغلبیـة لحـزب منفـرد
یقـــوم . یـــة لتـــشكیل حكومـــة ائتالفیـــةالحالـــة، یجـــوز أن یـــأتلف حزبـــان أو أكثـــر، فتتكـــون أغلب

الحــزب، أو األحــزاب التــي ال تــشارك فــي الحكومــة وفــي ظــل الدیمقراطیــة بــدور المعارضــة 
ٕوهــي ـ أي المعارضــة ـ حــرة فــي نقــد سیاســات، واجــراءات الحــزب الــذي یتــولى . المخلــصة

ُّ یعـد نقـد وفـي الـدول غیـر الدیمقراطیـة كالـدكتاتوریات ـ الحكومـات االسـتبدادیة ـ قـد. الـسلطة َ ُ
ُوغالبـــا ال یـــسمح بقیـــام أي حـــزب غیـــر الحـــزب الحـــاكم، وال خیـــار . الحـــزب الحـــاكم خیانـــة ً
 .للناس بین المرشحین

  :تقیید السلطة -٤

تنطــوي الــنظم الدیمقراطیــة علــى ترتیبــات مختلفــة، مــن شــأنها الحــد مــن تمــادي أي 
ـــبالد كأســـتر. شـــخص، أو فـــرع مـــن فـــروع الحكومـــة فـــي التـــسلط الیا، والهنـــد، ففـــي بعـــض ال

والوالیــات المتحــدة، وكثیــر غیرهــا، حكومــات اتحادیــة، وحكومــات والیــات، أو أقــالیم تتقاســم 
كمــــا أن الحكومــــات المحلیــــة المنتخبــــة، فــــي األنظمــــة الدیمقراطیــــة، تتــــولى . الــــسلطة بینهــــا

 وفــي كـــل الـــدول الدیمقراطیـــة، یخـــضع المـــسؤولون .المــسؤولیة عـــن خـــدمات محلیـــة محـــددة
وتـساعد وسـائل اإلعـالم المـسؤولین علـى . وهـم مـسؤولون لـدى الـشعب. للقـانونالحكومیون 

 .تحسس اتجاهات الرأي العام

  :الحكم الدستوري -٥

. تقوم الحكومة الدیمقراطیـة علـى القـانون، وهـو فـي أغلـب الحـاالت دسـتور مكتـوب
سن ُوتوضـح كیـف تـ. تبین الدساتیر سلطات وواجبات الحكومة، وتحـدد مـا یجـوز لهـا عملـه

ـــــذها ـــــف یـــــتم تنفی ـــــى قائمـــــة مفـــــصلة بحقـــــوق . القـــــوانین، وكی ـــــوي بعـــــض الدســـــاتیر عل وتحت
: انظــر. ًالمــواطنین، تــشمل توصــیفا لحریــاتهم األساســیة، وتمنــع الحكومــة مــن التعــدي علیهــا

بیـد أن لـدیها . ً فبریطانیا مثال لیست لهـا وثیقـة مفـردة، مكتوبـة تـسمى الدسـتور.بیان الحقوق
ًینة، فضال عن مواثیق محددة، وكثیر من القوانین جـرى األخـذ بهـا عمومـا ًتقالید وأعرافا مع ً
 ومــن الخــصائص الجوهریــة .الدسـتور: انظــر. ·األحكـام األساســیة للنظــام¸علـى أنهــا تــشكل 

ـــدیمقراطي وجـــود هیئـــة قـــضائیة مـــستقلة وواجـــب النظـــام القـــضائي صـــیانة حرمـــة . للحكـــم ال
 .قوانینالقوانین، وحقوق األفراد، بمقتضى تلك ال
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  :المنظمات الخاصة -٦

ـــــة بكثیـــــر مـــــن األعمـــــال  یقـــــوم األفـــــراد والمنظمـــــات الخاصـــــة فـــــي ظـــــل الدیمقراطی
فالـصحف، والمجـالت یملكهـا . االجتماعیة، واالقتصادیة دون سیطرة الحكومة علـى أغلبهـا

وتعمـل . والنقابات العمالیـة یـسیرها العمـال لمـصلحتهم، وال تـسیرها الدولـة. ویدیرها أصحابها
ویجـوز تكـوین جماعـات للتــأثیر . ًالمـدارس الخاصـة جنبـا إلـى جنـب مــع المـدارس الحكومیـة

وأكثــر األعمــال التجاریــة فــي المجتمعــات . علــى الــرأي العــام حــول مــسائل وسیاســات عامــة
الدیمقراطیـة ممتلكـات خاصـة، ویـدیرها أصـحابها، بــالرغم مـن أنـه یجـوز للحكومـة أن تتــولى 

 .ت والمرافق والخدمات المهمةبنفسها إدارة بعض الصناعا

  :مشاركة المواطنین -٧

وفــي بعــض . تـدعو الدیمقراطیــة لتوســیع مــشاركة النــاس فـي مجــال العمــل الــسیاسي
ُّالـــــدیمقراطیات یعـــــد إدالء المـــــواطنین البـــــالغین بأصـــــواتهم فـــــي كـــــل االنتخابـــــات، المحلیـــــة،  ُ

 أن یرشــــحوا أنفـــسهم فــــي كمایجـــب علــــى المـــواطنین المـــؤهلین. ًواإلقلیمیـــة، والقومیـــة واجبــــا
فـــالمواطن النـــشط المـــستنیر أفـــضل ضـــمانة . االنتخابـــات، وأن یـــسهموا فـــي تطـــویر بالدهـــم

  .تحول دون أي فساد أو عجز في الحكومة

   :التعلیم -٨

ًتــؤمن الدیمقراطیــة بأهمیــة التعلــیم، والمــشاركة الواســعة فــي الــسیاسة ـ وفقــا للمثــل 
فالحكومـــة الـــصالحة تعتمـــد علـــى .  صـــالح الحكـــموهـــي ال تكفـــل، بالـــضرورة،. الدیمقراطیـــة

ـــــصالحة ـــــون ذوو اإلدراك الحـــــسن، والمتعلمـــــون تعلیمـــــا حـــــسنا، هـــــم . المـــــشاركة ال ًوالمواطن ً
لــــذلك، تحتــــاج الدیمقراطیــــة لمــــواطنین متعلمــــین . القــــادرون علــــى المــــشاركة بإیجابیــــة أكثــــر

 .یستطیعون تدبیر شؤونهم

  :التنمیة االقتصادیة والوفاق الوطني -٩

نـشأت أغلــب الــدیمقراطیات فــي مجتمعــات متقدمــة، ترتفــع فیهــا نــسبة التعلــیم، وتقــل 
ویعتقد بعض العلمـاء أن الدیمقراطیـة تـصلح فـي الـبالد التـي تـضم طبقـة . الفوارق في الثراء
.  ولقـــد انهـــارت كثیـــر مـــن الحكومـــات الدیمقراطیـــة إبـــان أزمـــات اقتـــصادیة.متوســـطة كبیـــرة

اقات هذه الدیمقراطیات هـي عجزهـا عـن تحقیـق القـدر الكـافي كانت المشكلة األساسیة إلخف
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ًوكثیـرا مـا تفاقمـت، واحتـدمت االنـشقاقات . من الوفاق، سواء كان بین الناس أو بـین قـادتهم
ًبـــــین الطبقـــــات واألحــــــزاب والقـــــادة، ممـــــا عطــــــل عمـــــل الحكومـــــة المنتخبــــــة انتخابـــــا حــــــرا ً. 

مـــا یتفـــرق النـــاس وتـــساورهم الـــشكوك فالحكومـــات الدیمقراطیـــة عرضـــة لعـــدم االســـتقرار، حین
 .ًوأحیانا، تشل االنقسامات بین األجناس واألعراق والدیانات سیر الدیمقراطیة. فیما بینهم

وقـــد أجمـــع العدیـــد مـــن المفكـــرین الغـــربیین علـــى ضـــرورة وجـــود عناصـــر أساســـیة 
  :ًالعتبار النظام القائم دیمقراطیا، وهي

تعبیــر عــن الــرأي، حریــة الــصحافة، حریــة  تـوافر الحریــات األساســیة مثــل حریــة ال-
  .إنشاء جمعیات سیاسیة، وكذلك الحریة الدینیة

 وجـــود انتخابـــات حـــرة ونزیهــــة تعقـــد بـــشكل دوري كـــل ســــنتین أو مـــرة كـــل أربــــع -
  .سنوات

 التعددیـة الـسیاسیة بمعنـى وجـود حـزبین سیاسـیین أو أكثـر تتنـافس للوصـول إلـى -
  .السلطة

لطة التــشریعیة عــن الــسلطة التنفیذیــة، وكــذلك  فــصل الــسلطات، وهــو فــصل الــس-
  .فصلهما عن السلطة القضائیة مع تحدید وظیفة كل من هذه السلطات

ً مبدأ سیادة القانون، وهو أن الجمیع متساوون أمام القانون حتـى ولـو كـان رئیـسا -
ـــــانون یجـــــب أن یحـــــاكم  ـــــة، فمـــــن یخـــــالف الق للدولـــــة أو أعلـــــى منـــــصب سیاســـــي فـــــي الدول

  .٥٢ویعاقب

ا عـن الوجــه الحـسن للدیمقراطیــة، أمـا الوجـه اآلخــر القبـیح الــذي ال یفـصح عنــه هـذ
: والثـاني. سـیادة الـشعب: األول: إن أهم عناصر الدیمقراطیـة عنـصران: الكثیر فهو ما یلي

ـــــة ـــــات مكفول ـــــشعب. الحقـــــوق والحری ـــــسیادة لل ـــــسلطات الـــــثالث : ومعنـــــى ال أي هـــــو ســـــید ال
سلطة التــشریعیة فیهــا یــشرع الــشعب مــا یریــد ولــو خــالف التــشریعیة والقــضائیة والتنفیذیــة، فالــ

حكــم اهللا، والــسلطة القــضائیة فیهــا یقــضي الــشعب بمــا شــرعه، والــسلطة التنفیذیــة فیهــا ینفــذ 
فكــل واحــد حــر، ففــي النظــام : أمــا معنــى الحقــوق والحریــات مكفولــة. الــشعب مــا قــضى بــه

                                                
 ١٤في نظم التعددیة المقیدة، ص السیاسیة األحزاب وظائف:  إیمان محمد محسن٥٢
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اء، وفـــي النظـــام الـــدیمقراطي الــدیمقراطي حریـــة الـــردة مكفولـــة، یتنقـــل بـــین األدیـــان كیـــف شـــ
تحمل المرأة من سفاح فحریتها مكفولة، وفي النظام الدیمقراطي ال دین وال رجولـة وال أنوثـة 

  .ال مسلم ال كافر ال بوذي ال شيء یمس الدین، كلهم سواسیة

ُ كما یلبس البعض أي أنهم یلبـسون علـى النـاس ویقولـون –وأما ما یتعلق بالشورى  َُِّ
 فالـشورى فـي اإلسـالم فـي األمـور التـي ال نـص –ة مثل الشورى في اإلسـالم إن الدیمقراطی

فیها قطعیا، وفي تنفیذ الشرع، فإذا نزلت بنا نازلة، كیف نقیم حكـم اهللا فـي هـذه النازلـة؟ أي 
ـــة؟ هنـــا تكـــون الـــشورى، إمـــا بـــالنص إذا كـــان الـــنص آیـــة أو  نـــص ینطبـــق علـــى هـــذه النازل

ٕحــدیثا، وامــا باالســتنباط،  َاذا جــاءهم َأمــر مــن اَألمــن َأو الخــوف َأذاعــوا بــه ولــو ردوه إلــى َو(ً َ َ ْ َِ ُِ َُّ َِ ْْ َْ ِ ِ ُِ َ ََ ْ ِ ْ ٌْ ُ ِٕ
ُْالرســول والــى ُأولــي اَألمــر مــنهم لعلمــه الــذین یــستنبطونه مــنهم َ ُْْ ْ ِْ ِ َّ ِ ُِ َ َ َُ ُ ِِ َِ ْ َ َُ ْ َِ ْ ٕ َ ِ ، فنــستنبط ونجتمــع ونأخــذ ٥٣)َّ

ف نطبق شـرع اهللا علـى مـراد اهللا؟، في كی: الرأي من أهله، إذن فالشورى في اإلسالم نقاش
النقـــاش فـــي كیـــف نـــشرع : ومـــا هـــي األدلـــة التـــي توافـــق المـــسائل؟، أمـــا الدیمقراطیـــة فتعنـــي

  .٥٤الشرائع؟ ولو خالفت حكم اهللا
  :من الدیمقراطیةثالثا ـ موقف المفكرین المسلمین 

وقـــد تعـــددت كتابـــات العلمـــاء والمفكـــرین المـــسلمین فـــي الموقـــف مـــن الدیمقراطیــــة 
  .لمعاصرة، والمتتبع لهذه الكتابات یرى ثمة ثالثة اتجاهات متباینةا

فمــن الكتابـــات مــن حاولـــت إبــراز مـــصطلح دیمقراطیــة اإلســـالم مقابــل الدیمقراطیـــة 
: العقـاد: المعاصرة، متجاوزة ما إذا كان اإلسالم یتعـارض والدیمقراطیـة، ومـن هـذه الكتابـات

  .الحریة السیاسیة في اإلسالم: جريالدیمقراطیة في اإلسالم، ومحمد شوقي الفن

وبعــــضها حاولــــت أن تبــــرز نظریــــة الــــشورى فــــي اإلســــالم فــــي مقابــــل الدیمقراطیــــة 
: المعاصــــرة، وأن الــــشورى أوســــع وأعمــــق مــــن الدیمقراطیــــة المعاصــــرة، مــــن هــــذه الكتابــــات

ــــــصاري ــــــي الدیمقراطیــــــة، وحــــــسن الترابــــــي: األن ــــــشورى وأثرهــــــا ف إشــــــكاالت المــــــصطلح : ال
  .والمفهوموالدیمقراطیة 

                                                
  ٨٣: النساء سورة ٥٣
 ٢٣التیارات اإلسالمیة وقضیة الدیمقراطیة، :  حیدر إبراهیم علي٥٤
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إلـى " نظـرات فـي الفقـه الـسیاسي " أما الدكتور حسن الترابي، فهو یدعو فـي كتابـه 
تجـاوز المـشاحة فـي المـصطلحات الوافـدة علـى المـسلمین مـن الغـرب، واسـتعماالت األلفــاظ 

 ٥٥إذ ال حرج في نظـره علـى المـرء وهـو یـتكلم . ذات األصول غیر العربیة وغیر اإلسالمیة
 " GOD" ُفیـــة، وفـــي ســـیاق یحتـــرز بـــه مـــن الخلـــط أن یـــستعمل كلمـــة مـــن موقـــع عـــزة ثقا(

ِّمعرفــة بــالحرف الكبیــر، إشــارة إلــى اهللا؛ كمــا یعــرض بالمــسلمین الــذین یرفــضون ذلــك بكــون  ُ ً َ ََّ ُ
كثیــر مــن المــسلمین األوربیــین الجــدد إذا قــاموا فــي بیئــة اشــتراكیة أو تثلیثیــة یحتــرزون  (٥٦

ـــه ؛ ألنهـــا تنـــصرف "GOD" مـــن اســـتعمال   عنـــد الـــسامعین إلـــى فكـــرة التثلیـــث، فتـــوحي بإل
والـدكتور الترابـي فیمـا ذهـب إلیـه، یغفـل . یجوز في حقه ذلك كله، مما یستحیل في حق اهللا

عــن حقیقــة مــن حقــائق اإلیمــان، هــي الــركن الثالــث مــن أركــان التوحیــد، بعــد ركنــي توحیــد 
ــــصفات ــــد ال ــــة، هــــي توحی ــــد الربوبی الى، ال یوصــــف إال بمــــا أي أن اهللا تعــــ. األلوهیــــة وتوحی

ُوللــه اَألســماء الحــسنى فــادعوه{:  ، قــال تعــالىوصــف بــه نفــسه أو وصــفه بــه نبیــه  ُ ُْ َ َ ْ ْْ َّ ِ ِ َ بهــا َ ِ
َوذروا الذین یلحـدون فـي َأسـمآئه سـیجزون مـا كـانوا یعملـون  َ َ ُ َ ُ َُ ََ َ َ ُْ ْْ ُْ َ ْ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َِّْ ْولـم یـرد قطعـا . ١٨٠األعـراف}َ ِ

كمـــا أن قابلیـــة هـــذا اللفـــظ لـــصیغ الجمـــع والتأنیـــث  ". GOD" وصـــف اهللا عـــز وجـــل بلفـــظ 
لــى أصــول وثنیــة وهــو كمــا نعلــم مؤســس ع. والتــذكیر راجعــة إلــى طبیعــة الــدین لــدى الغــرب

، وتعتقـــد أن فــــي "أفرودیـــت" ، وآلهـــة إنــــاث مثـــل "جـــوبیتر"یونانیـــة، لـــدیها آلهـــة ذكــــور مثـــل
األب (الـــسماء آلهـــة متعـــددین یـــسیرون الكـــون، كمـــا أن المـــسیحیین یؤمنـــون بتعـــدد اآللهـــة 

فتأنیـث األلوهیـة وتـذكیرها . ّ، ویعـدون مـریم البتـول علیهـا الـسالم إلهـة)واالبـن والـروح القـدس
إن الترابــي یــصل بهــذا الجنــوح فــي التفكیــر إلــى هــدف رســمه . جمعهــا مــن صــمیم دیــانتهمو

مـــصطلحا إســـالمیا لنظـــام الحكـــم، " دیموقراطیـــة " لنفـــسه، هـــو محاولـــة اإلقنـــاع بقبـــول لفـــظ 
، و )مــــصادرتها لــــصالح اإلســــالم(وتبنــــي المنــــاهج الــــسیاسیة الغربیــــة شــــكال ومــــضمونا، و 

إذ .  النــاهض المــشع الیــوم یستــصحب فتحــا متمــددا لغویــافاإلســالم. ٥٧)غلبــة أهلهــا علیهــا(
تحیـــى وتعمـــر المعـــاني فـــي الكلمـــات التقلیدیـــة لإلســـالم، ویتـــسنى لـــه أن یـــستوعب الكلمـــات 
األجنبیـــة، ویغلـــب علیهـــا أهلهـــا، ویـــضفي علیهـــا الظـــالل اإلســـالمیة، ویـــسخرها لعبـــادة اهللا 

ــــتمكن المــــسلمون مــــثال إن قــــامو…ســــبحانه وتعــــالى  ــــا ی ا بقــــوة وثقــــة وتوكــــل، أن  ومــــن هن
                                                

  ٧٢ حسن الترابي، نظرات في الفقه السیاسي، ص٥٥
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" دیموقراطیـة " وكلمـة " ثـورة" ا بقوة وثقة وتوكـل، أن یـصادروا كلمـة المسلمون مثال إن قامو
، أمــا وقــد تجاوزنــا غربــة اإلســالم، وغلبــة المفــاهیم …لــصالح اإلســالم " اشــتراكیة " وكلمــة 

الغربیة بكل مضامینها وظاللها، فال بأس من االستعانة بكل كلمة رائجـة تعبـر عـن معنـى، 
ُ، ولفهــا بـُأطر التـصورات اإلسـالمیة حتـى تـسلم هللإوادراجهـا فـي سـیاق الـدعوة لإلسـالم كمــا . ِّ

، أي مــن صــمیم العقیــدة ولیــست مــن الفــروع؛ ٥٨أن الــشورى عنــد الترابــي مــن أصــل الــدین 
ومــا دامــت الــشورى فــي نظــره هــي الدیموقراطیــة، فالدیموقراطیــة ـ إذن ـ مــن أصــل الــدین 

  .وعقیدته

 جملـة، واعتبـرت أن ال سـبیل إلـى وثالثها هاجمت الدیمقراطیة المعاصرة، ورفـضتها
مـزج اإلســالم بالدیمقراطیـة، وال ســبیل إلـى القــول بــأن اإلسـالم نظــام دیمقراطـي، ومــن هــؤالء 

  .مذاهب فكریة معاصرة: محمد قطب في كتابه

مــا الفــرق بــین النظــام الــدیموقراطي : لــشیخ ســلمان العــودة عــن إجابــة ســؤالیقــول ا
إن عمــر و أبــا بكــر رضــي اهللا عنهمــا مــن : موالنظــام اإلســالمي؟ وهــل یــصح قــول بعــضه

الدیموقراطیــة یقــصد بهـــا : زعمــاء الدیمقراطیــة؟ ومــا معنــى حریــة الـــرأي فــي اإلســالم، یقــول
حكــم الــشعب،وفي البیئــات التــي نــشأ فیهــا هــذا المــصطلح لــم یكــن للــشریعة مقــام وال وجــود 

 فكانـت -ن لـه وجـود، لـم یكـ"بمعنـى التـشریع"لم یكـن للـنص اإللهـي والحكـم اإللهـي -ًأصال 
هذه الكلمة تنطلق على حكم الشعب في المجاالت التـشریعیة، بمعنـى أن الـشعب هـو الـذي 

الــذي یحكــم بــأن هــذا الــشيء :  هــو-ًمــثال-لــه ســن األنظمــة واألحكــام والقــوانین، فالــشعب 
أحــالل هــو أم حــرام، حــق أم باطــل، خطــأ أم صــواب، وهــو الــذي یــضع األنظمــة التفــصیلیة 

 شئون الحیاة، وكذلك الـشعب لـه حـق الـسلطة التنفیذیـة والقـضائیة، بمعنـى أن ًأیضا في كل
الــشعب هــو الــذي یمــارس تنفیــذ القــوانین، فیكــون الــشعب هــو مــصدر التــشریع وهــو مــصدر 
 .ًالــسلطات، وبنــاء علیــه ال یكـــون للــشرع حكــم أو مرجعیــة، هـــذا أصــل وجــود الدیموقراطیـــة

یــة الغربیــة، فهــي تقــوم علــى أســاس علمــاني الدینــي، وهــو كــذلك بالنــسبة للدیموقراطیــة اللبرال
ًعلــى أســاس عــدم دخــول الــدین فــي الــسلطة، ولــذلك فــإن البرلمانــات الغربیــة والمجــالس أیــا 

 فـي هـذا العـام -ًمـثال-كان اسمها، هي التي تـسن القـوانین وتـشرع، فمـن الممكـن أن تخـرج 
ًا كمـا هـو اآلن الجـدل الـدائر فـي ًأن الشذوذ الجنسي مـثال مبـاح، فیكـون مباحـ: ًقانونا فحواه
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أمریكــا وفــي غیرهــا، وهكــذا كــل األشــیاء األخــرى، فهــذه الدیمقراطیــة العلمانیــة اللبرالیــة تقــوم 
ًعلـى أســاس إقـصاء الحكــم اإللهـي والتــشریع الربـاني، واحــالل الفـرد كمــا لـو كــان إلهـا یحكــم  ٕ

َاتخــذوا َأحبــا{ : ویــشرع ویــأمر وینهــى، كمــا قــال اهللا تعــالى ْ ُ َ ِرهم ورهبــانهم َأربابــا مــن دون اللــه َّ َّ ِِ ُ ْ ًُ َ َْ ْ ُ ُ ْ ََ ْ َ
َوالمسیح ابن مریم  َ َ َْ َ َْ ِ ْ ٕوهذا ال شك أنه شرك في األلوهیـة والربوبیـة واعطـاء حـق ] ٣١:التوبة[} َ

َْأم لهــم شــركاء شــرعوا لهــم مــن الــدین مــا لــم { : التــشریع لغیــر اهللا تعــالى، واهللا تعــالى یقــول َ ْ ُ َ َ ْ ُ َْ َ َِ ِّ َ ُِ َ ُُ َ
ْیـــأ ـــه َ ُذن بـــه الل َّ ِ ِ ْ الـــذي یـــستخدمه بعـــض الكتـــاب، فقـــد :  أمـــا المعنـــى الثـــاني.[٢١:الـــشورى[} َ

یـــستخدمون مـــصطلح الدیمقراطیـــة نفـــسه، ویقـــصدون بـــه المـــشاركة الـــشعبیة فـــي إدارة دفـــة 
الحكــم، مــن خــالل انتخــاب الــشعب بنوابــه وممثلیــه ومــن یكونــون فــي دوائــر تنفیــذ األمــور، 

التحلیـــل والتحـــریم، وال عالقـــة باألحكــام الـــشرعیة، وفـــي ظـــل دون أن یكــون لهـــم تـــدخل فــي 
ًإقـرار الجمیــع بــأن الــشریعة، هــي شــریعة اهللا، وأن الحكــم حكــم اهللا، وأنــه ال یحــق ألحــد فــردا 
كـــان أو جماعـــة أو أمـــة أن یغیـــر شـــریعة اهللا تعـــالى، ال مـــن خـــالل اختیـــار وال مـــن خـــالل 

الجمیــع مقــرون بــأن شــریعة اهللا تعــالى انتخــاب، وال مــن خــالل تــصویت، وال غیــر ذلــك، بــل 
ِفــــإن تنـــــازعتم فــــي شـــــيء فـــــردوه إلــــى اللـــــه والرســـــول { : هــــي المرجـــــع، كمــــا قـــــال تعـــــالى ُ َُّ َ ِ َّ ٍ َِِ ُِّ ُ َْ َ َْ ُ َْ َْ َ {

وبعض الكتاب الذین یتحدثون من منطلق إسالمي، یقصدون هـذا المعنـى، ال ] ٥٩:النساء[
شك یعني مـنح التـشریع لغیـر اهللا تعـالى یقصدون المعنى األول؛ ألن المعنى األول هو بال 

ً حتـى المعنـى الثـاني ال أرى أبـدا اسـتخدام الكلمـة، ألن .كما أسلفت، وهـذا شـأنه كمـا اتـضح
الكلمــة غربیــة أجنبیــة، لهــا مــصطلح لــه ظــل، ولــه معنــى خــاص، واعتبــار أن الدیموقراطیــة 

حاته وعباراتــه الغربیــة هــي النظــام اإلســالمي بــال شــك خطــأ، ألن اإلســالم مــستقل بمــصطل
كمـا هـو مــستقل بنظمـه وأحكامـه، فاإلســالم جـاء بالـشورى نعــم، فــ عمـر ومــن قبلـه أبـو بكــر 

{ : بقولـه تعـالى  كـانوا أئمـة الـشورى، واهللا تعـالى خاطـب نبیـه ،ومن قبلهمـا رسـول اهللا 
ِوشـــــــاورهم فـــــــي اَألمـــــــر  ْ ْْ ِ ْ ُ ِ َ ُْوَأمـــــــرهم شـــــــورى بیـــــــنهم { : وقـــــــال تعـــــــالى] ١٥٩:نآل عمـــــــرا[} َ َ ْ َُ ْ َُ ُ ْ َ {

لــم یكــن أحــد أكثــر مــشاورة  [[:كمــا قــال عنــه أبــو هریــرة وال شــك أن النبــي ] ٣٨:الــشورى[
كــان یستــشیرهم فــي أمــور كثیــرة، مــن أمــور الحــرب، والــسلم ]] ألصــحابه مــن رســول اهللا 

 والــشورى فیهــا منــافع ،ن والخــوف وغیــر ذلــك، ممــا هــو معــروف مــن هدیــه وســیرته واألمــ
علـى المـشاركة، وأال تحـول األمـة إلـى قطیـع یـساق تدریب األمـة : منها: ًوفوائد عظیمة جدا

االشـتراك فـي :  ومنهـا.تدریب األمـة علـى المواقـف واألزمـات:  ومنها.دون أن یكون له رأي



 ٣٣

تحمل التبعات والمسئولیات، وأال یتحملهـا فـرد أو أفـراد بـأعینهم، ویتحـول البقیـة إلـى نـائمین 
 وحـصول ضـد مـا هـو متوقـع، إلـى في وقت األمن، والئمـین فـي وقـت المـصائب واألزمـات،

 فالنظـام اإلسـالمي نظـام .ًغیر ذلك من الفوائد العظیمة التي لیس هذا مجاال للحـدیث عنهـا
شـوروي، نعــم، وال شــك أن مــن الـشورى أن یــشترك المــسلمون فــي االختیـار، كمــا حــدث فــي 

مــن عهــد الخلفــاء الراشــدین رضــي اهللا عــنهم، فــإن عمــر رضــي اهللا عنــه لــم یحــدد الخلیفــة 
وهــو عــنهم راض، فترتــب علــى  بعـده، بــل جعــل األمــر فـي الــستة الــذین تــوفي رسـول اهللا 

 عــوف رضــي اهللا عنــه، فــي ســؤال النــاس، فكــان یــسأل ذلــك أنهــم فوضــوا عبــد الــرحمن بــن
ًالرجال والنساء حتى العذارى فـي خـدورهن، ویأخـذ رأیهـم فـي ذلـك؛ وبنـاء علیـه جعـل األمـر 
فــي علــي بــن أبــي طالــب و عثمــان بــن عفــان، ثــم آل األمــر إلــى اختیــار عثمــان بــن عفــان 

 .یله فــي التــاریخبالتخــصیص، فكــان هــو الخلیفــة الراشــد الثالــث علــى مــا هــو معــروف تفــص
ًفالمقـــصود أن هـــذا األمـــر ال داعـــي أبــــدا أن یـــسمیه بعـــضهم بالدیموقراطیـــة، ألن اإلســــالم 
ٕمـــستقل فـــي أحكامـــه وشـــرائعه، كمـــا هـــو مـــستقل بمـــصطلحاته وعباراتـــه، واطـــالق مـــصطلح 
أجنبي أو غربي أو حتى في األصل وثني غیر شـرعي، علـى أي حكـم مـن أحكـام الـشریعة 

 والعـــذر الـــذي قـــد یقدمــــه .یعة، وقـــد یكـــون فیــــه نـــوع مـــن التلبـــیسفیـــه إجحـــاف بحـــق الـــشر
ًبعــضهم، هــو أن هــذا المــصطلح أصــبح مــصطلحا مــشهورا دارجــا عنــد النــاس معروفــا، هنــا  ً ً ً

إن اإلنسان علیه أن یبین من یستخدم هذا المـصطلح بعینـه، بـل یبـین أن المـصطلح : نقول
 فهـــذا -كمـــا ســـبق-كة التـــي وصــفتها ، إن أریــد بـــه المـــشار-ًمـــثال-الــذي هـــو الدیموقراطیـــة 

ٕصـحیح وجـاء فــي اإلسـالم، لكـن اإلســالم ال یطلـق علیــه مثـل هـذا المــصطلح، وان أریـد بــه 
ـــه حـــق التـــشریع والـــنقض واالعتـــراض علـــى مـــا أنـــزل اهللا، فهـــذا معنـــى باطـــل  ٌأن الـــشعب ل
ٍشـــرعا، ولـــیس ألحـــد مـــن النـــاس حـــق االعتـــراض علـــى مـــا أنـــزل اهللا تعـــالى، وحكـــم وقـــرر  ً

ًى، واألمر یتطلب مزیدا من التفصیل بال شك؛ ألنها قـضیة خطیـرة وكبیـرة، وهـي أحـد وقض
  .٥٩اإلشكالیات التي یكتب فیها المعنیون بالسیاسة الشرعیة في هذا الزمان

هــل معنــى الحریــة هــو الدیمقراطیــة : لــشیخ ســفر الحــوالي عــن إجابــة ســؤالویقــول ا
الحریـة : هـل فـي اإلسـالم دیمقراطیـة؟، یقـولكما یقولون؟ وما رأیك في مفهوم الدیمقراطیة، و

والدیمقراطیــة هــي كمــا قلنــا فــي الغــرب حریــة الــشهوات، وحریــة التمــرد علــى اهللا عــز وجــل، 
                                                

  .سلمان بن فهد بن عبد اهللا العودة، دروس الشیخ ٥٩



 ٣٤

وحریـــة العبودیـــة لغیـــر اهللا عـــز وجـــل، أمـــا الحریـــة الحقیقیـــة وهـــي التـــي تتحقـــق بهـــا كرامـــة 
اع إال اهللا، فهــذه مفقــودة فــي ُوال یخــضع إال هللا، وال یطــ، ُاإلنــسان، وهــي أن ال یعبــد إال اهللا 

والحمــد -ًالغـرب تمامــا، و الدیمقراطیــة الموجــودة الیـوم فــي العــالم الغربــي هـي ســتار، ونحــن 
 فـي أمریكـا، كیـف اسـتغل هـذه -ًمـثال-ً جمیعا نقرأ الصحف مـا یـسمى اللـوبي الیهـودي -هللا

لــه، ویوجــه الدیمقراطیــة، فهــو الــذي یــتحكم فــي مــصیر االنتخابــات، وفــي مــصیر البلــد بكام
اإلذاعـــة، ویوجــــه الــــصحف، ویوجـــه كــــل شــــيء، فهـــذه الدیمقراطیــــة المــــدعاة والمزعومــــة ال 
ـــذین قـــال اهللا تعـــالى  یـــستفید منهـــا إال أربـــاب األهـــواء والـــشهوات، وأربـــاب رءوس األمـــوال ال

ُإن الذین یحبون َأن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا { : عنهم َ ََ َ ُ ََِّ ِ ِ ِ ِ َُِّ َ َ ْ َ ْ ُّ َّ هـؤالء یحبـون أن ] ١٩:النـور[} ِ
تشیع الفواحش؛ فیبیعون الخمور والمخدرات، ویحبون وجود الـدعارة، والربـا، وكـل الموبقـات 

أمــا هــل فــي اإلســالم دیمقراطیــة؟ اهللا عــز وجــل . لیكــسبوا وینهبــوا النــاس باســم الدیمقراطیــة
ْالیــوم َأكملــت لكــم دیــنكم وَأت{ : رضــي لنــا اإلســالم، قــال تعــالى َ ْ ْ َُ َُ ُِ َ ْ ْْ َ ْ ُممــت علــیكم نعمتــي ورضــیت َ ُِ ِ َِ َ ْ ََ ْ ُ ْ َ َ ْ

ًلكــم األســالم دینــا  ِ َ ُْ ِْ فمــا رضــي لنــا اإلشــتراكیة وال الدیموقراطیــة وال القومیــة، وال ] ٣:المائــدة[} َُ
َهـو سـماكم المـسلمین { : أي تسمیة أخرى، وقـال ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ َّ َ َ فلـن یرضـى أن یـسمینا بـأي ] ٧٨:الحـج[} ُ

  .٦٠إلى أي ملة أخرىاسم آخر، وال یرضى لنا أن ننتسب 

إنــــه مــــن حقنــــا اقتبــــاس میــــزات الدیمقراطیــــة، فاإلســــالم قــــد ســـــبق : ویمكــــن القــــول
الدیمقراطیـــة بتقریـــر القواعــــد التـــي یقـــوم علیهــــا جوهرهـــا، ولكنـــه تــــرك التفـــصیالت الجتهــــاد 
المــسلمین وفــق أصــول دیــنهم، ومــصالح دنیــاهم، وتطــور حیــاتهم بحــسب الزمــان والمكــان، 

حتى هذه األمور الجزئیة إذا اقتبست من غیر المـسلمین، تعـد فـي . ینوتجدد أحوال المسلم
ًهذا الوقت جزءا من الحل اإلسالمي؛ ألنها إنما اقتبست باسم اإلسـالم، وعـن طریقـه، وبعـد 
ًإذنه، ووفقا لقواعده في استنباط األحكام الـشرعیة لمـا ال نـص فیـه مـن الوقـائع والتـصرفات، 

لـذات قـد أخـذت مـن نظـام غیـر إسـالمي، فإنهـا بانـدماجها فـي وال یضیرنا أن هذه الجزئیة با
  .٦١النظام اإلسالمي تفقد جنسیتها األولى، وتأخذ طابع اإلسالم وصبغته

                                                
  .سفر بن عبد الرحمن الحوالي، دروس الشیخ ٦٠
 ١٠٤الحل اإلسالمي فریضة وضرورة، ص:  القرضاوي٦١
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ًوال یوجد شرعا ما یمنع اقتباس فكرة نظریة أو حـل عملـي مـن غیـر المـسلمین، فقـد 
  .٦٢ في غزوة األحزاب بفكرة حفر الخندق، وهو من أسالیب الفرسأخذ النبي 

ولكــن ال یعنـــي ذلـــك أن نحـــتكم إلـــى الدیمقراطیـــة فـــي حیاتنـــا علـــى إطالقهـــا، ونـــدع 
َِأفحكـم الجاهلیـة : ( قیمـة إسـالمیة علیــا فـي حیـاة األمـةإسالمنا، أو نترك الشـورى التي تمثل ِ َِّ َ َُ ْ َ

َیبغون ومن َأحسن من اهللا حكما لقوم یوقنون ُ ُ ُ َ َُِ ٍ ْ َِ ًِ ْ ِ َ ْ َْ َ ُ(٦٣.  

الزعم بأن الخالفة الراشدة والدیموقراطیة سـواء؛ ألن بـین النمـوذجین في خطأ وثمة 
  :فوارق شاسعة من أهمها

ـــه بجمیـــع  أن الخالفـــة الراشـــدة طبقـــت الـــ- ١ شورى الجماعیـــة ضـــمن المجتمـــع كل
مواطنیـــه، أصـــلیین وأجانـــب، أحـــرارا وعبیـــدا، نـــساء ورجـــاال، أغنیـــاء وفقـــراء، بیـــضا وحمـــرا 

وتــشریع الـشورى كــان یـسري فــي األمــة . وسـودا، مــن كافـة المراتــب االجتماعیـة والمــستویات
ینــا المباشــرة، التــي وهــذا األمــر لــم تعرفــه دیموقراطیــة أث. كمــا یــسري الــدم فــي الجــسد الواحــد

كانــت تــستثني األجانــب والعبیــد والنــساء والطبقــات الــدنیا، بــل حتــى فــي التطبیــق المعاصــر 
للدیموقراطیة المباشرة تستثني قوانین سویسرا حالیا األجانب المقیمین ولو كان لهـم فـروع أو 

یموقراطیــة ُوهــذا االســتثناء یعــد هــدما لــروح الد. أصــول تتمتــع بالجنــسیة السویــسریة الكاملــة
  .المباشرة وتنكرا لشعاراتها ومقتضیاتها

ُ الخالفـة الراشـدة طبقــت الـشورى ضــمن تعـالیم إلهیــة تـنظم حیــاة النـاس وترشــد - ٢ ِّ
تــصرفاتهم، دون قـــسوة علــیهم أو تملـــق ألهـــوائهم؛ فنــشأ بـــذلك مجتمــع نظیـــف راق، متـــوازن 

زیرة العربیـة، وبنـى دولـة ومتطور، قضى على فتن المؤامرات الداخلیة والخارجیة، ووحد الج
الحریــة والكرامــة، وحطــم أكبــر إمبراطــوریتین، الفــرس والــروم، وطــرد البیــزنطیین مــن مــصر 
وشــمال أفریقیــا، ووحــد الــبالد المفتوحــة كلهــا تحــت رایــة اإلســالم شــكال ومــضمونا، فــي مــدة 

  .قیاسیة لم یسبق لها مثیل في التاریخ

ـــة الدیموقراطیـــة المباشـــرة فـــي أثینـــا ـــم تهیـــئ مواطنیهـــا إال للرفاهیـــة أمـــا دول ، فإنهـــا ل
ــسائبة، واســــتغالل العبیــــد واألجانــــب، وضــــعفة المــــواطنین الــــذین یمثلــــون أغلبیــــة  المادیــــة الــ

                                                
 ١١١ نفس المصدر، ص٦٢
 ٥٠:  سورة المائدة٦٣
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الساكنة، مما أوهن دولة أثینا عسكریا واجتماعیا واقتـصادیا وأدى إلـى هزیمتهـا المنكـرة أمـام 
  . ا، التي كان نظام الحكم فیها فردیا عسكریا صارم"إسبارطة"

 الخالفـــة الراشـــدة طبقـــت الـــشورى الجماعیـــة ضـــمن نظـــام اقتـــصادي، تهـــیمن - ٣
َّعلیـــه العقیـــدة، حـــرر النـــاس مـــن الحاجـــة، وســـواهم فـــي ملكیـــة األرض والثـــروة، ورســـخ فـــي 
نفوسهم األمن والطمأنینة وعدم الخوف من السلطة؛ فقویت بذلك شوكتهم وتماسـك صـفهم، 

  . اإلیمان ورایة الحریة وشعار الكرامةوانطلقوا في ربوع األرض حاملین مشعل

أمــا دولــة أثینــا فكرســت نظامــا اقتــصادیا اســتغاللیا تتمتــع فیــه طبقــة األحــرار وحــدها 
َبــالخیرات، ویجتــر فیــه األجانــب والعبیــد والمــستغلون مــرارة الحرمــان والحقــد والغــیظ َ ْ ْفمــا إن . ُ

ـــوا إلـــ ى طـــابور لمـــساعدة هوجمـــت أثینـــا مـــن قبـــل إســـبارطة حتـــى ثـــار المستـــضعفون وتحول
  .العدو، مما ساهم في تعجیل سقوط الدیموقراطیة المباشرة تحت سنابك الغزاة

 الخالفــة الراشــدة كانــت تحــت حاكمیــة شــریعة ربانیــة، وهــي شــریعة محایــدة ال - ٤
وهــذه الــصفة كرســـت فــي المجتمــع مفهـــوم . هــدف لهــا إال إســعاد النـــاس فــي الــدنیا واآلخـــرة

 حلب فیه أبو بكر الخلیفـة شـاة األعرابیـة، وخاطبـت عجـوز عمـر المساواة المطلقة، إلى حد
، ونـــام فیـــه علـــي الخلیفـــة فـــي لیـــل بـــارد دون غطـــاء، فلمـــا أحـــس "عـــویمر " الخلیفـــة بلقـــب 

ْالـدفء وعــرف أن أحــدا وضــع علیــه غطــاء هــو ملــك للمــسلمین، غــضب ورمــاه عــن ظهــره ِ .
لقوة التـي وفرهـا لـه معاویـة، ورفض فیه عثمان، وهو في أشد حاالت الحصار، االستعانة بـا

ال تتمـــادوا فـــي :"  یقـــولوقـــد ســـمعت رســـول اهللا : (٦٤ثـــم خـــرج وخاطـــب المـــسلمین قـــائال 
ًل فــإن الباطــل یــزداد مـن اهللا بعــدا الباطـ ْ ، مــن أســاء فلیتــب ومـن أخطــأ فلیتــب وأنــا أول مــن "ُ

ُِاتعــظ، واهللا لــئن ردنــي الحــق عبــدا ألنتــسبن نــسب العبیــد، وألكــونن كــالمرقوق الــذي إن ملــك 
ُصـبر وان عتــق شـكر ْ ارجـع یــا ابــن : "وعنــدما أتـاه الحــسن بــن علـي لیــدافع عنـه رده قــائال). ٕ

 وعندما جرد أبو هریرة سیفه للدفاع عنـه قـال". تك حتى یأتي اهللا بأمره أخي، اجلس في بی
ویرسـل إلـى الـصحابة حویطـب بـن عبـد ". عزمت علیك یا أبـا هریـرة إال ألقیـت سـیفك : " له

   ٦٥".هذا أمركم تولوه واصنعوا فیه ما شئتم: "العزى بقوله

                                                
 ١/٤٩ ابن قتیبة، اإلمامة والسیاسة، ٦٤
  ١/٥٣ نفس المرجع، ٦٥
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ر مــــن األغنیــــاء أمــــا الدیموقراطیــــة المباشــــرة فــــاحتكرت الــــسلطة فیهــــا طبقــــة األحــــرا
ُواألشراف والقادة العسكریین، وشغل الناس فیهـا بإرضـاء شـهواتهم، وصـار األعیـان والـسادة 
مجرد وسـطاء بـین الـشعب وبـین المتـع الحـسیة، ممـا نخـر المجتمـع وعـصف بعناصـر القـوة 

  .والمنعة فیه

  اختیار المسؤولین في دولة الدیموقراطیة المباشـرة كـان یجـري بواسـطة القرعـة- ٥
أمـا فـي الخالفـة الراشـدة فقـد . بین المرشحین، ممـا أخـل بمقیـاس الكفـاءة والـصالحیة والقـدرة

كـــان االختیـــار بواســـطة الـــشورى الجماعیـــة، علـــى أســـاس الرجـــل الـــصالح للمـــسؤولیة التـــي 
والــصالحیة فیهــا لیــست بمقیــاس النــسب أو الــشرف أو المــال أو القرابــة، . تناســبه ویناســبها

 الـــذي رواه الحـــاكم عـــن یزیـــد بـــن أبـــي ســـفیان وقـــال صـــحیح ول بـــل یـــضبطها قـــول الرســـ
َّمــن ولــي مــن أمــر المــسلمین شــیئا فــأمر علــ: " اإلســناد ً ْ ِْ یهم أحــدا محابــاة فعلیــه لعنــة اهللا، ال َ

  ".یقبل اهللا منه صرفا وال عدال حتى یدخله جهنم 

وبالنسبة للحكومة األرستقراطیة أو حكومة أفضل الناس، فإن مقیـاس التفاضـل فـي 
ٕوالتقوى ـ وان بدت بعض عالماتها في المرء ـ مغیبـة حقیقـة توفرهـا فـي . اإلسالم هو التقوى

َّفـرب قتیـل فـي الجهـاد لـیس لـه نـصیب مـن الـشهادة، ورب .  اهللا تعـالىالخلق، ال یعلمهـا إال َُّ ُ
َّقــائم فــي جــنح اللیــل لــیس لــه إال التعــب والــسهر، ورب صــائم لــیس لــه إال الجــوع والعطــش ُ .

 ؛ لـذلك فـال مجـال لتمییـز الفاضـل ولیس لألمة إال نبي واحـد ومعـصوم واحـد هـو محمـد 
مــن المفــضول، وال مجــال لتكــوین حكومــة نخبــة علــى أســاس المــال أو الجــاه أو الــشرف أو 

  .القوة أو األفضلیة

لـشورى واتخـاذ القـرار وتنفیـذه ومـا سـوى ذلـك مـن فـوارق بـین النظـامین فـي میـادین ا
ِّوســاحة المراقبــة والمحاســبة، واضــح بــین؛ إذ ال یــستوي نظــام الــشورى الجماعیــة المنــضبطة 
بالعقیــدة مــع نظــام االســتبداد الــذي یهــیمن علیــه بــضعة أفــراد ال یجمعهــم إال حــب الــسلطة 

  .والتمسك بها

ســــیة أو مجــــالس أمــــا حكومــــة الدیموقراطیــــة غیــــر المباشــــرة، برلمانیــــة كانــــت أو رئا
  :وطنیة، فإن من أهم ما یمیز بینها وبین الخالفة الراشدة
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 أن الــشورى فـــي الدیموقراطیـــة غیـــر المباشـــرة اســـتطالع للـــرأي، وفـــي الخالفـــة - ١
  .الراشدة قرار ملزم مبني على حریة الرأي المفضیة إلى اإلجماع

اة مــن حــزب  الــسلطة فــي الدیموقراطیــة غیــر المباشــرة محتكــرة بیــد نخبــة منتقــ- ٢
ُاألغلبیـة البرلمانیـة، أو تحـالف األقلیـات الحزبیـة فــي البرلمـان، وهـي فـي كـل األحـوال تحكــم  ُّ َ َ

أمـــا الخالفـــة الراشـــدة فالـــسلطة فیهـــا لألمـــة، والحكومـــة مجـــرد جهـــاز تنفیـــذي . فئـــة فـــي فئـــة
  .یختارها الجمیع على أساس الرجل الصالح للعمل المناسب

غیــر المباشــرة تمــارس الــسلطة الفعلیــة نیابــة عــن  الحكومــة فــي الدیموقراطیــة - ٣
أما في الخالفة الراشـدة فالحـاكم هـو األمـة ". حاكم ومحكوم " الشعب وباسمه، ضمن نسق 

ُّوالمحكـوم هـو الجهـاز التنفیـذي ـ الحكومـة ـ، الـذي یعـد خادمـا تعینـه األمـة بإرادتهـا وتحـت  َ ُ
هـذا بغـض . جـل مـسمى بكامـل حریتهـاسلطتها، وتقیله أو تعفیه حسب مشیئتها، وتقره إلى أ

ــــت بهــــا كتــــب الفقــــه الــــسیاسي  النظــــر عــــن مثالــــب الدیموقراطیــــة غیــــر المباشــــرة التــــي حفل
  .المعاصر، وال جدوى من إیراد تفاصیلها في هذه الدراسة

ْإن النظم السیاسیة في الفكر البـشري، وان كانـت منتمیـة فـي مجموعهـا إلـى التـراث  ٕ
ً امتـــدادا للفلـــسفة اإلشـــراقیة، هندیـــة وصـــینیة وفارســـیة وآشـــوریة ُالیونـــاني الـــوثني، فإنهـــا تعـــد ً ً ً

أمـا . ًوبابلیة، وكلها أیضا وثنیة، وال تخطط إال لفترات محدودة من الحیـاة المادیـة فـي الـدنیا
النظام اإلسالمي فیستمد مبادئه ومناهجه وأهدافه من الوحي الذي ال یأتیه الباطل مـن بـین 

المبنـي علـى العلــم الـدقیق المطلـق، والحكمـة البالغـة التـي میــزت الـوحي . یدیـه وال مـن خلفـه
وشـتان بـین الـنهج الرشـید . بین ما یصلح للبشر ویصلحهم، وبـین مـا یـضر البـشر ویفـسدهم

الـــشامل المتكامـــل فــــي عـــالمي الغیـــب والــــشهود، وبـــین هرطقـــات مبتذلــــة وتخـــیالت وهمیــــة 
  .ومحاوالت قاصرة

ر نفــسه بأنــه خــادم لألمــة؛ ینفــذ قراراتهــا ویطبـــق ُّلقــد كــان هــم الخلیفــة الراشــد إشــعا
هــذه الممارســات الرشــیدة هــي . شــریعتها، ویبنــي فــي نفــس الوقــت مؤســسات الدولــة ومرافقهــا

وعلــى ضــوء محاكمتهــا إلــى القــرآن والتــاریخ یتــضح . التــي وضــعت اللبنــات األولــى للخالفــة
ٍمیــة، حدیثــة عهــد بتربیــة ُفالراشــدون وجــدوا ضــمن أمــة أ. جلیــا أنهــا كانــت تجربــة فــذة رائــدة ِ

نبویة شفویة وعملیة، ورثت أثقاال من بقایا صراع قبلي وتراث جـاهلي، كـادت تطـیح بأصـل 
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ومــع ذلــك اســتطاعوا أن یقطعــوا مــسافات شاســعة فــي طریــق . الــدین عقــب وفــاة الرســول 
بناء الدولة النموذجیة، وتركوا لنـا تجربـة خـصبة ثریـة قابلـة للتطـویر والتجدیـد، وأسـسا متینـة 

  .صالحة للبناء والتشیید

ویمكـــن تلخـــیص الفـــروق ووجـــوه االخـــتالف بـــین الـــشورى والدیمقراطیـــة فـــي النقـــاط 
  :٦٦التالیة

ًإن الدیمقراطیـــة المعاصـــرة تمثـــل نظامـــا للحكـــم فقـــط، یهـــدف إلـــى إقامـــة ســـلطة . ١
یكــــون الــــشعب هــــو الممــــارس لهــــا، ودون أن یأخــــذ باالعتبــــار أي أســــس دینیــــة، وال مجــــال 
بــالطبع فــي اإلســالم لحكــم شــعبي منقطــع عــن معــاني اإلیمــان؛ ألن الــدین اإلســالمي دیــن 

  .ًا معنى العبادة، وینظمها بشریعة شاملةتوحیدي یحیط بالحیاة، ویضفي علیها جمیع

الشورى نظام إیماني قائم على قواعـد المنهـاج الربـاني، وهـي رسـالة إلـى النـاس . ٢
ًجمیعـــا تحمـــل صـــفة الـــشمول، وتعـــد منهجـــا صـــالحا للتطبیـــق فـــي كـــل عـــصر وزمـــان، أمـــا  ً ً

 لمتطلبـات الدیمقراطیة فهي تجربة بشریة محصورة بمدى استیعابها، ومحدودة بمـدى إیفائهـا
  .الحیاة، ومواءمتها لمتغیرات العصر

ســلطة األمـــة فــي الدیمقراطیـــة المعاصـــرة مطلقــة، فاألمـــة هــي صـــاحبة الـــسیادة . ٣
المطلقــة، وهــي أو المجلــس الــذي تنتخبــه التــي تــضع القــانون، أو تلغیــه، ولكــن فــي الــشورى 

ن تتــصرف إال ٕلیــست ســلطة األمــة مطلقــة هكــذا، وانمــا هــي مقیــدة بالــشریعة، وال تــستطیع أ
  .في حدود هذا القانون

ــ الــشورى اإلســالمیة مرتبطــة بقــیم أخالقیــة نابعــة مــن الــدین نفــسه، ولــذلك فهــي ٤ ـ
ــــم فهــــي تــــضبط تــــصرفات األمــــة  ثابتــــة غیــــر خاضــــعة لتقلبــــات المیــــول والرغبــــات، ومــــن ث
 ورغباتهــا، بینمـــا ال تــستند الدیمقراطیـــة المعاصـــرة إلــى مثـــل هــذه القـــیم الثابتـــة، بــل هـــي قـــیم

  .نسبیة تتحكم فیها رغبات ومیول األكثریة

 

  
 

                                                
 ١٤:ه السیاسي، ص حسن الترابي، نظرات في الفق٦٦


