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 محن الرحيمبسم اهلل الر

 املقدمة

من األنظمة البشرية الوضعّية، اليت هتّتم بشؤوف السياسة واحلكم بالدرجة األوىل. وىي من تعترب الدؽلقراطّية 

متداواًل بُت غدا مصطلح "الدؽلقراطية" حىت  عة، يف أوساط اخلاّصة و العامةاألنظمة اليت نالت قبواًل عريًضا، وشهرة واس

، دبا فيها اليت ال تفقو معناه، وال تدرؾ حقيقتو بدايات القرف احلادي والعشروف واالجتماعية صبيع األوساط السياسية

 وجوىره.

ديّة، مبدأ األغلبّية، تتضّمن آليات عّدة، منها: حكم الشعب، التداوؿ على السلطة، التعدّ  وىذه الدؽلقراطية

 الدستور، االنتخابات، وغَتىا من اآلليات.

ورة السورية بُت اجملالس الثورية والعسكرية ويف األوساط السياسية باعتماد الدؽلقراطية كأسلوب حكم وقد ثار خبلؼ يف الث

بُت رافض للدؽلقراطية بدعوى أهنا من الغرب وأهنا كفر ألهنا تعارض ربكيم شريعة اهلل يف سوريا ومؤيد ذلا حبجة أنو ال 

 كآليات وإجراءات وأسلوب حكم ضد االستبداد.  يوجد تناقض بُت ربكيم شريعة اهلل واألخذ بالدؽلقراطية

يد من ادلصطلحات اإلشكالية للبحث يف العد ىيئة الشاـ( -عمراف -)شامنا مراكز حبثية لذلك اجتمعت ثبلثة

ية والدؽلقراطية والتعددية وذلك بناء على توصيات الندوة التشاورية الرابعة اليت أقامتها ىيئة ىذه ادلصطلحات كادلدن وبياف

 شاـ اإلسبلمية يف اسطنبوؿ.ال

وقد تكفل مركز شامنا للدراسات واألحباث دبصطلحي الدؽلقراطية وادلدنية وىذا البحث بياف دلفهـو الدؽلقراطية  

 وكيف تلقاه ادلفكروف اإلسبلميوف وفهموه .كما ورد عند الغربيُت واإلسبلميُت 
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 وكاف البحث ضمن اخلطة التالية:  

 .مقراطية في الثقافة السياسية المعاصرة: مفهوم الديالقسم األول

 .مقدمة تاريخية المبحث األول: 

 الديمقراطية في العصور القديمة -أولً 

 :الديمقراطية في العصور الوسطى -ثانياً 

 الديمقراطية في العصر الحديث -ثالثاً 

 .الديمقراطية هوممف: توضيح الثاني المبحث

 :الديمقراطية هوممف :أولً 

 :حكملل، وكنظام فلسفي يمقراطية كمذىبالد: ثانياً 

 

 القسم الثاني: مفهوم الديمقراطية عند المفكرين اإلسالميين

 المبحث األول: التطور التاريخي لمصطلح الديمقراطية.

 المعاصر. السياسي الفكر اإلسالمي تأصيل مفهوم الديمقراطية فيالمبحث الثاني: 

 الكاتب عباس محمود العقاد. -1

 مالك بن نبي.ري المفكر الجزائ -2

 الشيخ يوسف القرضاوي. -3

   الدكتور محمد عمارة. -4

 محمد راشد الغنوشي.المفكر السياسي  -5
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 محمد سليم العوا.الدكتور  -6

 المبحث الثالث: مراكز بحثية اىتمت بموضوع الديمقراطية في ظل الثورة السورية:

 الشورى وتطبيقاتها المعاصرة )مركز شامنا للدراسات واألبحاث( . -1

   م الديمقراطية عند علماء ودعاة الثورة السورية )مركز بحثي(.مفهو  -2

 

 وأىم الكتب التي تتحدث عن الديمقراطية والتي تم الرجوع إليها )غربية مترجمة وعربية(:

 الكتب العربية: -أولً 

علـو مقدمة جلامعة األمَت عبد القادر لل رسالة ماجستَت -آليات الدؽلقراطية الغربية يف ميزاف اإلسبلـ .1

 .2004 -يوسف زلمد أكلي -اإلسبلمية قسنطينة

 د.ت . -د. صبلح الصاوي -التعددية السياسية يف الدولة اإلسبلمية .2

 . 2012 -مركز اجلزيرة للدراسات -راشد الغنوشي -الدؽلقراطية وحقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ .3

أ.د  -فهم العامل من حولنا ادلشاركة السياسية والدؽلقراطية اذباىات نظرية ومنهجية حديثة تساىم يف .4

 . 2005 -سامية خضر صاحل

 مركز دراسات الوحدة العربية. -حيدر إبراىيم علي -التيارات اإلسبلمية وقضية الدؽلقراطية .5

 د.ت . -عباس زلمود العقاد –الدؽلقراطية يف اإلسبلـ  .6

 .1997 -يوسف القرضاوي -من فقو الدولة .7

 . 1994 -الشاويزلمد توفيق  -الشورى أعلى مراتب الدؽلقراطية .8

 . 2014 -الثورة السورية -للدراسات واألحباث مركز شامنا -الشورى وتطبيقاهتا ادلعاصرة .9
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 .  2013 -احساف طالب -حوار الدؽلقراطية واإلسبلـ مفاعيل الربيع العريب .10

 (.-الثورة السورية –مفهـو الدؽلقراطية: علماء ودعاة الثورة السورية )مركز حبثي  .11

 واقع االلكًتونية وادلنتديات.عدد من ادل .12

 عدد من ادلوسوعات وادلعاجم السيلسية. .13

 

 كتب غربية مًتصبة:  -ثانياً 

 . 2012 -د. عادؿ مصطفى -فقو  الدؽلقراطية: جوف ستيوارت مل: عن احلرية -1

 . 2006 -وترصبة حسٍت زبن -عدد آرنت ليبهارتالدؽلقراطية التوافقية يف رلتمع مت -2

 . 2000 -ترصبة أضبد أمُت اجلمل -أز داؿروبرت  -عن الدؽلقراطية -3

 .2000 -دراسة فلسفية -ترصبة عبود كاسوحة -آالء تورين -ما الدؽلقراطية -4

 . 1959 -ترصبة ماجد فخري -جوف لوؾ -يف احلكم ادلدين -5

 -ترصبة أضبد زلمود –ادوارد فريدماف وجيمس سكوت  -األصوؿ االجتماعية للديكتاتورية والدؽلقراطية -6

2008  

 .2005 -ترصبة بشَت السباعي -تيموثي ميتشل -قراطية والدولة يف العامل العريبالدؽل -7

 .ترصبة ظلَت عباس مظفر -روبرت إيو داؿ -الدؽلقراطية ونقادىا -8
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 .: مفهوم الديمقراطية في الثقافة السياسية المعاصرةالقسم األول

 

 مقدمة تاريخية:: المبحث األول

سبّر دبراحل سلتلفة؛ يكوف من نتيجتها أف تصبغ تطبيقات  -السياسّية وغَتىا -مة البشريّة إّف أّي نظاـ من األنظ

نتيجة امتزاج النظاـ ادلوروث مع الظروؼ احمليطة بتلك الببلد؛  ،ا يعطيها صورة خاّصةتلك األنظمة بظروؼ تلك ادلرحلة؛ شلّ 

 الّرغم من أخذىا بنظاـ واحد. على ،وىذا ىو سر اختبلؼ تطبيق أّي نظاـ سياسي من بلد إىل آخر

فالنظاـ الدؽلقراطي نتيجة تطّور تارؼلي بعيد ادلدى اسُتمّدت كثَت من قوانينو من األنظمة السياسّية اليت سادت يف 

أوربا يف القروف الوسطى، ومن الًتاث احلضاري اإلنساين، وربّولت تدرغلًيا حىّت أصبحت أساًسا لنظاـ جديد مستفيدة من 

 فق ومنطقها.ة دبا يتّ عناصر قدؽل

 الديمقراطية في العصور القديمة -أولً 

واحلضارة الرومانّية حيث كانت األوىل مهد الدؽلقراطية  ة يف أوربا: احلضارة اليونانّيةومن أشهر احلضارات القدؽل

 الغربية، وساعلت الثانية يف تطوير بعض أفكارىا، وشلارسة مظاىرىا يف بعض فًتاهتا.

عن الدؽلقراطية يف اليوناف القدؽلة إاّل أّف ذلا فضل الّسبق يف تطبيق مبادئ ىذا النظاـ، وسبّيزىا بذلك  ورغم ما يقاؿ

فإهّنا ساعلت  ،فرغم اختبلفها عن اليوناف القدؽلة يف تطبيق ىذا النظاـ رات؛ أّما عن احلضارة الرومانّيةعن غَتىا من احلضا

 مراحل حكمها.  وإف كانت قد تراجعت عنو يف آخر -يف إثرائو
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وىي  ،ذىننا اسم "أثينا" إذا ذُكرت الدؽلقراطية يف اليوناف القدؽلة، يتبادر إىل: الديمقراطية في اليونان القديمة  -1

وال  ،ادلدف اليونانّية، اليت ساد فيها النظاـ الدؽلقراطي، وسبّيزت بو عن غَتىا من ادلدف اليونانّية األخرى إحدى

 .(1)اليت سبّيزت بنظامها اإلرستقراطي ،"سّيما يف مواجهة "إسربطة

بُت  ، فقد نشأ ىذا النظاـ أّوالً ادلكاف الذي ُوضعت فيو أسس الدؽلقراطية، تسمّية ونظاماً  ىي اليوناف القدؽلةف     

يزات أخرى لديها بعض ادل والسّيما "أثينا". والشّك بأّف دوالً  ،اإلغريق، ونضج بُت القرنُت السادس والرابع قبل ادليبلد

 .(3)يبزغ يف زمن أو مكاف واحد ،كانت موجودة قبل "أثينا"؛ ألنّو ما من شيء سياسي جديد بكاملو  ،(2)الدؽلقراطية

ز الدؽلقراطية األثينّية بعّدة خصائص اشتهرت هبا، وُعرفت عنها، ومن أىّم ىذه اخلصائص ادلعروفة عن تتميّ 

 الدؽلقراطية األثينية نذكر ما يأيت:

وقد كانت الدؽلقراطية  ،فلم تكن تعرؼ ما يسّمى بالنظاـ النيايب، أو التمثيل النيايب قراطية المباشرة:أول: الديم

وتعٍت الدؽلقراطية ادلباشرة: أف ػلكم الشعب نفسو  ،بادئ األساسية اليت قامت عليها الدؽلقراطية األثينّيةادلباشرة ىي أحد ادل

 طات.بنفسو، أي أف يباشر الشعب بنفسو صبيع السل

وعلى الّرغم من أّف األثينيُت مل  ،مبدأ التساوي -بوجو عاـ-فلقد أقّر الدؽلقراطيوف المساواة أمام القانون:  ثانيا:

بُت األمور بصورة مطلقة، بل كانوا ؽلّيزوف بُت ادلهاـ السياسّية ادلختلفة، إاّل أهّنم يف  -نظريًا أو عملياً -يكونوا يساووف 

 .وىي ادلساواة أماـ القانوف ،فيها هتاوناً مسألة واحدة مل يقبلوا 

                                                 
(1)

: باليونانية سلطة خواص النّاس، وكفكرة سياسية تعود يف تكوينها ألفبلطوف يف "اجلمهورية"، إذ  (Aristocratie)اإلرستقراطية    
)عبد الوىاب(  الكيالييرغب أف ػلكم الببلد طبقة من اإلرستقراطيُت، أو كما يسّميهم الطبقة الذىبّية. كاف يكره احلكم الدؽلقراطي، و 

 . 048-047ص.  ،0، جػ.ـ0991، 3، ادلؤّسسة العربية للدراسػات والنشر، بَتوت، ط.موسوعة السياسة، وآخروف
  .« د الرافدين يف العصور القدؽلة نوع من الدؽلقراطية البدائّيةكما يوجد يف ببل »": تاريخ الحضارات العامفقد جاء يف موسوعة " (2)

 .035ص. ،0، جػ.يينبلمجموعة من المؤلفين الغر ، تاريخ الحضارات العام
 .08، ترصبة: فؤاد مويسايت وعباس العمر، دار اآلفاؽ، بَتوت، د.ط،د.ت، ص. الحضارة الديمقراطية)لسلي(،  ليبسون (3)
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اليت ترجع الدؽلقراطية الغربية يف  ،تعترب الدؽلقراطية يف روما من الدؽلقراطيات القدؽلة: الديمقراطية لدى الرومان  -2

 مع ادلدلوؿ الذي انتهت إليو الدؽلقراطية الغربية. زبتلف وإف كانت ،أصل نشأهتا وتطّورىا إليها

، ولكّنو نُقل عن اليوناف، وصيغ باألسلوب الروماين، دبا يتبلءـ مع ظروفهم اسي الروماين مل يكن أصيبلً لسيإّف الفكر ا   

وأوضاعهم، لذلك ؽلكن القوؿ إّف عبقريّة الروماف عبقريّة ترصبة؛ حيث حّققوا أرلادىم عن طريق نقل تراث احلضارة 

 بعد صقلها.اليونانّية واحلضارات ادلعاصرة ذلم، واالستفادة منها 

ولكن يف احلقيقة ىذه النظريّة كانت ذبريديّة  ،تبّنوا مفهومًا جديداً خبلصتو أّف الشعب صاحب السيادة إهنم كما

قد أعطى احلاكم احلرية ادلطلقة لكي يكوف صاحب  -حسب نظريّة السيادة الرومانّية-أكثر شلّا ىي واقعّية؛ ألّف الشعب

ب أف ينتزع ىذه السلطة منو؛ كما ساىم الفكر السياسي الروماين يف ربديد العبلقة السلطة ادلطلقة، وليس من حّق الشع

جديداً، يكاد يشبو ما ىو  طرؼ، حيث أخذت ىذه العبلقة طابعاً  وذلك بضبط حقوؽ وواجبات كلّ  ،بُت الفرد والدولة

 .(1))مبدأ التعاقد( موجود يف رلتمعنا احلايل

 

 :عصور الوسطىالديمقراطية الغربية في ال -ثانياً 

ال تذكر القروف الوسطى يف الغرب إاّل واقًتنت بتلك الظروؼ واألوضاع ادلظلمة؛ وذلك نتيجة ما ساد أوربا يف 

تلك القروف من أنظمة حكم مستبّدة، وصراع بُت الباباوات واألباطرة، إضافة إىل نظاـ اإلقطاع وما صاحبو من ظلم 

 ا من جهل وزبّلف وصبود.وجور، ىذا زيادة على ما تعيشو شعوب أورب

                                                 
(1)

 يوسف زلمد أكلي -رسالة ماجستَت -ة الغربية يف ميزاف اإلسبلـآليات الدؽلقراطي  
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ليفسح اجملاؿ ألنظمة احلكم  ،أف يًتاجع ادلّد الدؽلقراطي يف ىذه العصور ،ربت ظّل ىذه الظروؼ ،وطبيعي إذف

اليت كانت مطّية إلطبلؽ سلطات  ،ادلستبّدة، حيث يتمّتع فيها ادللوؾ بسلطات مطلقة، وتسود فيها نظريّة احلّق اإلذلي

 بدعوى أّف إرادهتم من إرادة اهلل. ،ة رقابة أو زلاسبةادللوؾ، وعدـ خضوعهم أليّ 

ولكن ىذا مل ؽلنع من قياـ بعض النظريات اليت تستند إىل الّدين، وكاف ذلا أثر يف وضع ادلقّدمات األوىل النبعاث 

 الفكر الدؽلقراطي.

ىي ادلقدمة  ،(Saint-Augustin)اليت بدأىػا "سانت أوجستاف" ،ة احلّق اإلذلػي غَت ادلباشػرفكانت نظػريّ 

( إىل أّف رضا الشعب باحلاكم ىو شرط  Saint - Tomas ) األوىل ذلذا الفكػر، فقد انتهى منها "سانت توماس"

( يف أواخر القرف  Marsile De Padoue ا "مارسيػل دي بػادو" )ػجوىري لتأسيس احلكومة العادلة، كما انتػهى منه

 -وىو أساس السلطة-للشعب، كما غلب أف يبقى الشعب ريػع غلب أف تبقى ملكاً إاّل أّف مهّمة إقرار التش ،الرابع عشر

 .(1)مشرفاً دائًما على حسن استعماؿ ادللوؾ ذلذه السلطة

 اه النظاـ الدؽلقراطي احلديث.فكانت ىذه األفكار وغَتىا ىي اليت قادت التطّور يف اذبّ 

 :الديمقراطية الغربية في العصر الحديث -ثالثاً 

رين السياسيُت، الذين شادوا نظريات سياسّية ال يزاؿ أثرىا ة ادلهّمة، ولبعض الفبلسفة وادلفكّ لبعض األحداث التارؼليّ  كاف

 دور فاعل يف االنبعاث الدؽلقراطي يف ىذا العصر. ،بارزًا إىل اليـو

يدة، وريادة مؤّسسات ل يف: نظريات جدلذا ؽلكن اعتبار مصادر االنبعاث الدؽلقراطي يف العصور احلديثة تتمثّ 

 ات ثوريّة.جديدة، وتغَتّ 

                                                 
(1)

 . يوسف زلمد أكلي -رسالة ماجستَت -آليات الدؽلقراطية الغربية يف ميزاف اإلسبلـ  
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وذلك من خبلؿ ما سبق ذكره من  ،ل يف ذلك التطّور ادللحوظ يف الفكر السياسيفكانت ميزة ىذا العصر تتمثّ 

فكانت أوىل نتائجها تلك الثورات اليت  ،ظهور نظريات سياسّية جديدة، وما ربملو من أفكار دؽلقراطية تدعو إىل التحّرر

 ،وما تدعو إليو من مبادئ ،يف أوربا وأمريكا، واليت كانت بداية عهد جديد، من خبلؿ ما ربملو من شعاراتظهرت 

 عصر االنبعاث الدؽلقراطي. -حبقّ –فكاف ىذا العصر 

 دور الفبلسفة وادلفّكرين السياسيُت -1

اب، وأفكار الفبلسفة، بلـ الكتّ الدؽلقراطي مل تّتضح إاّل بفضل أق ادلبدأفلقد أشار الفقو الدستوري إىل أّف معامل 

بُغية تقييدىا واحلّد من سلطاهنا، وكذا ىدـ النظريات  ،سبلًحا ضّد ادللكّية ادلطلقة ادلبدأالذين ازّبذوا من ىذا 

 .(2)اليت كاف يتذرّع هبا ادللوؾ أنذاؾ يف تشييد سلطاهنم ،(1)الثيوقراطية

و "روسو"  ب أوربا لكّل من: "جوف لوؾ" و "مونتسكيو "وكانت فلسفة القرنُت السابع عشر والثامن عشر يف غر 

 .(3)ىي ضباية وصيانة حقوؽ وحريّات األفراد، وىذه الغاية ىي اخلّط العريض لتلك الفلسفات ،هتدؼ إىل غاية واحدة

 جون لوك (John-locke) (1632-1774)حيث يعترب ىذا الفيلسوؼ اإلصلليزي من دعاة احلكم : م

اليت تؤّدي إىل ضباية حقوؽ األفراد، وكفالة حرياهتم. وقد تزعّم ثورة فكريّة  ،فكار الدؽلقراطيةادلقّيد، وأنصار األ

ل "لوؾ" أفكاره ىذه يف  وقد سجّ  ريّةة ربرّ ضّد السلطاف ادلطلق، وفتح اجملاؿ لعصر جديد تسود فيو أفكار فلسفيّ 

 أاالجتماعي" وحّللها، ونادى دببد "العقدكما تناوؿ فكرة   ،كتابو الشهَت يف علم السياسة "احلكومة ادلدنية"

                                                 

: مذىب يقـو على تعليل السػلطة لػدى اجلماعػة علػى أسػاس االعتقػاد الػديٍت، فالنظػاـ الثيػوقراطي ىػو (Théocratie)الثيوقراطية  1 
ومفػػّوض  النظػػاـ الػػذي يسػػتند إىل فكػػرة دينيّػػة، ومنهػػا "نظريػػة احلػػّق اإلذلػػي" الػػيت تعتػػرب اهلل مصػػدرًا للسػػلطة، واحلػػاكم دبثابػػة ظػػّل اهلل يف األرض

 موسووعةوف، )عبد الوىػاب( وآخػر  الكياليالسماء، فالسلطة الزمنّية تستمّد مقّوماهتا من ادلشيئة اإلذلية، ويتّم اختيارىا بعناية وبتوجيو منها. 
 .958، ص. 0، مرجع سابق، جػ. السياسة

 .583، ص.النظم السياسية والقانون الدستوري)إبراىيم عبد العزيز(،  شيحا  (2)
 .95، ص.5110، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، د.ط.، النظم السياسية)عادؿ(،  ثابت  (3)
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الفصل بُت السلطات، وبُّت كيفّية تطبيقو، ومربّراتو، وذلك ألجل تدعيم مذىبو يف ضباية احلريات الفرديّة، 

 وتفادي السلطة ادلطلقة.

 مونتسكيو :ثانيا (Montesquieu) (1689-1755)م 

و تلميذ لػ "جوف لوؾ"، ويعترب كذلك من ألّد وىو فيلسوؼ سياسي فرنسي، عاش يف القرف الثامن عشر، وى

وؽلتاز  ،وإضعافها لصاحل ضباية حقوؽ األفراد وحرياهتم ،أعداء السلطة ادلطلقة، كما عمل جاىًدا على تقييد السلطة

لسلطات الفصل بُت ا أوقد ارتبط امسو دببد ،بالواقعّية يف التفكَت؛ ولذلك عارض النظريات اخليالّية، وادلذاىب الثيوقراطية

الذي بلوره وشرحو، واعتربه الضماف حلماية احلرية الفردية، وقد برزت كّل ىذه االذّباىات يف كتابو الشهَت "روح القوانُت" )  

Esprit des lois  ـ1748( الذي أصدره عاـ. 

 جان جاك روسو (Jean Jack-Rousseau) (1712-1778)م 

من عشر، وىو أحد الذين تعّرضوا لنظرية العقد االجتماعي، وىو فيلسوؼ فرنسي، ومن أشهر فبلسفة القرف الثا

يف ثوب جديد، ووصل هبا إىل  أبرَز ىذه النظرية وبل إّف ىذه النظريّة قد اقًتنت بامسو، وُنسبت إليو دوف غَته؛ وذلك ألنّ 

عملًيا تطبيقًيا و لوؾ(، واكتسبت طابًعا  – 1679-1588 )) Hobbesنتائج مغايرة مل يصل إليها أسبلفو )وعلا:ىوبز

 بعد أف كانت رلّرد أفكار فلسفّية.

الدؽلقراطي، حىت إّف قادة الثورة الفرنسّية قد اعتنقت أفكاره الدؽلقراطية،  ادلبدأكما اعُترب "روسو" من أبرز أنصار 

 .(1)واعتربوا كتابو الشهَت "العقد االجتماعي" الذي ػلوي آراءه السياسّية "إصليل الثورة الفرنسية"

ه بواسطة  أنّو يف تعريفو للدؽلقراطية حصرىا بالوضع الذي يتوىّل فيو الشعب احلكم مباشرة، بداًل من أف يتوالّ إالّ 

 .(1)لُت لو ؼلتارىم لذلكشلثّ 

                                                 
 .331مل الكتب، القاىرة، د.ط.، د.ت.، ص.ا، عنظم الحكم المعاصرة)زلمد الشافعي(،  أبوراس  (1)
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 لذا فقد ُعرؼ عن "روسو" دفاعو عن الدؽلقراطية ادلباشرة، ونقده الشديد للنظاـ النيايب.

 

 :نجليزي(دور المؤّسسات السياسّية )البرلمان اإل  -2

إّف تطّور ادلؤّسسات، واذليئات السياسّية اليت سبّثل الّشعب، وتوسيع نطاؽ اختصاصاهتا وصبلحياهتا، يعترب مكسًبا 

وانتزاعها لصبلحيات لفائدة الّشعب، وعلى  ،الدؽلقراطي بتطّور ىذه ادلؤّسسات ادلبدأدؽلقراطًيا؛ لذا ؽلكن ربط تطّور 

 .طيةاألرستقراحساب ادللوؾ والطبقات 

ونقل السيادة من ادللوؾ إىل  ،ألجل افتكاؾ احلقوؽ ،وال يتّم ذلك إاّل بعد كفاح طويل، بل وثورات عسَتة

 الشعوب.

 يف ىذا اجملاؿ، حيث تطّور ليمّثل كّل طبقات الشعب اإلصلليزي. ويعترب الربدلاف اإلصلليزي ظلوذجاً 

والسّيما بعد نشوب الثورة اإلصلليزية  ،ا، منذ القرف السابع عشرفقد ظهرت الدؽلقراطية دبعٌت متطّور وازدىرت فكرهت       

ـ( اليت ظفرت باحلقوؽ الدستوريّة، بعد معارؾ بردلانّية وسياسّية وعسكريّة، انتهت هبزؽلة ادللك "تشارلز" 1642-1649)

 .(2)وزلاكمتو وإعدامو

 :أثر التجارب واألحداث التاريخية  -3

                                                                                                                                                                    
 .55، ص.رة الديمقراطيةاالحض)لسلي(،  سونبلي  (1)
ـ، 0985، مطبعة السعػادة، د.ـ.، د.ط.، نظام الشورى في اإلسالم ونظم الديمقراطية المعاصرة)زكريا عبد ادلنعم(،  الخطيب  (2)

 .547ص
 .535-530،  ص.تكوين الدولة)روبرت(،  ماكيفر  3
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لّية، األثر الكبَت يف تغيَت األوضاع السائدة، مة ادلهّمة، والتجارب العرؼليّ ما يكوف لؤلحداث التا كثَتاً    

وغالبًا ما يكوف ىذا بعد انتشار أفكار ونظريات تنتقد األوضاع الفاسدة، وتطرح  ،والسَت ادلتواصل ضلو حياة أفضل

 البديل ادلبلئم.

رين، أو عن طريق االحتكاؾ باألمم ػوقد يكوف مصػدر ىذه األفكػار إّما من كتابات الفبلسفػة وادلفكّ 

 والشعوب األخرى، اليت بلغت مبلًغا ذا شأف يف الوعي والتحّرر.

الدؽلقراطي موضع التنفيذ، بعد أف كاف رلّرد  ادلبدأوكاف للثورتُت الفرنسّية واألمريكّية، األثر البارز يف وضع 

 أفكار ونظريات.

 (م1789الثورة الفرنسية ) الفرع األول:

الدؽلقراطي موضع التنفيذ، وخرجت بو من اجملاؿ الفلسفي،  ادلبدأا ؽلّيز الثورة الفرنسية أهّنا وضعت م وأىمّ 

 .(1)اليصبح مبدأ قانونيً 

ادتو حيث نّص الدستور يف م ،قوؽاحلومساواهتػم يف  ،كما أقّرت نصوص دستػور الثػورة الفرنسّية حريػة األفراد

أي لكّل مواطػن، دبا فيها ومتساوين يف احلقوؽ، وضمن كذلك حريّة الرّ  ،اف أحػرارً وف ويبقو ؤ األوىل على أّف الّرجاؿ ينش

 ما يتعّلق دبسائل الّدين.

وهبذا وضعت الثورة الفرنسّية أسس النظاـ الدؽلقراطي احلديث، بإقرارىا سيادة األّمة، وتبٍّت النظاـ النيايب، 

    احلرية واإلخاء وادلساواة"."ورفعها لشعار 

 (م1776الثاني:  الثورة األمريكية)الفرع 

                                                 
 .330،  ص. نظم الحكم المعاصرةمد الشافعي(، زل) أبوراس  (1)
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ت احلرية واالستقبلؿ وتقرير ادلصَت ادلبادئ األساسية للثورة األمريكية؛ ومن ّم أصبحت الثورة عبارة عن ترب فاع

 ستقراطي قدًن.ر مقاومة رلتمع ليربايل جديد لنظاـ ملكي و إ

 :لغربيةالديمقراطية ا توضيح مفهوم: الثاني المبحث

 :الدؽلقراطية الغربية هـومف :أوالً 

 لدؽلقراطيةاريف تع  -1

 ذات أصل إغريقي أو)  Démocratie كلمة "الدؽلقراطية" )  : غوي دلصطلح "الدؽلقراطية"األصل اللّ        

 ) Demos (ُت: ػأو سلطة الشعب، فهي تتكّوف يف الّلغة اليونانّية القديػمة مػن مقطع ،، وتعٍت حكم الشعبونايني

غوي وتعٍت السيادة أو احلكومة أو السلطة، فإذا صبعنا ادلقطعُت توّصلنا إىل ادلعٌت اللّ  ) Kratos (و وتعٍت الشعب،

 للدؽلقراطية وىو "حكم أو سيادة الشعب".

غات قدؽلها ف إىل صبيع اللّ انو بة تركيًبا مزجًيا، وقد سرت ىذه الكلمة من اليفهذه الكلمة اليونانّية مركّ 

 .(1)وحديثها

 إىل اآلف. ا أو اصطبلحًيا خبلؼ ىذا ادلفهـو الّلغوي، وظّل ىذا ادلعٌتذه الكلمة معٌت فني  ومل تأخذ ى

 التعريف الصطالحي للديمقراطية

لقد ُعرّفت الدؽلقراطية بعّدة تعاريف سلتلفة، وذلك باختبلؼ زاوية الّنظر إليها؛ إذ إّف الدؽلقراطية ليست     

وتعٍت كذلك دبعناىا  ،ع من أنواع الدوؿ، كما أهّنا نظاـ من نظم اجملتمعرلّرد شكل من أشكاؿ احلكم، بل ىي نو 

 .(2)الواسع "مكانة سياسّية"، و" تصّور أخبلقي "   و" حالة اجتماعّية "و" اإلؽلاف بالّرجل العادي"

 ومن التعاريف الكثَتة للدؽلقراطية نذكر:
                                                 

 .735-734، ص.النظم السياسية)زلمد كامل(،  ليلة  (1)
 .066-063ـ، ص. 0973، دار النهػضة العربية، بَتوت، د.ط، في النظوريات والنظوم السياسية)زلمد عبد ادلعّز(،  نصور  (2)
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ـ(، الذي عّرؼ 1809-1865) (Lincolin)الرئيس األمريكي "إبراىاـ لنكولن" تعريف: أولً    

قّدـ قد إىل درجة اعتماده، واعتباره أفضل تعريف للدؽلقراطية عند بعض الباحثُت. و  ،الدؽلقراطية بتعريف شاع واشتهر

حكم الشعب،  »الدؽلقراطية ىي:  ـ، وقاؿ فيو إفّ 1863نوفمرب  19"لنكولن" ىذا التعريف يف خطاب عاـ بتاريخ 

 .« جل الشعبمن ِقَبل الشعب، ومن أ

الفرنسي الشهَت "مونتسكيو" الذي ادلفّكر نذكر تعريف  ،ومن تعريفات ادلفّكرين السياسيُت والفبلسفة :ياً نثا

 «. فهذه ىي الدؽلقراطية ،السلطة السيادية العليا وحينما يكوف الشعب يف رلموع »يعّرؼ الدؽلقراطية بقولو: 

يستطيع صاحب  »جاف جاؾ روسو" عن الدؽلقراطية بقولو: كما عرّب الكاتب والفيلسوؼ الفرنسي "  :ثالثا

السيادة يف ادلقاـ األّوؿ أف يعهد بأمانة احلكم إىل الشعب كّلو، أو إىل اجلزء األكرب منو؛ حبيث يكوف ىناؾ من 

 .(1)« اـ أكثر من ادلواطنُت األفراد، ويطلق على ىذا الشكل من احلكومة اسم "الدؽلقراطية"ادلواطنُت احلكّ 

إّف النظاـ الدؽلقراطي ىو ذلك  »بقولػو:  (Prélot) ويعرّفها العامل الفرنسي ادلعاصر "مارسيل بريلو": ابعار 

ة الّشعب يف شؤوف السلطة العليا، على ضلو فّعاؿ وحقيقي، حبيث تكوف للّشعب ق مشاركة غالبيّ النظاـ الذي ػلقّ 

 «. الكلمة العليا

احلكومة اليت تقـو على أساس السيادة  »إىل تعريف الدؽلقراطية بأهّنا : أّما الفقو ادلعاصر فقد اذّبو سابعا

ة، وربّقق للمواطنُت احلرية وادلساواة السياسّية، وزبضع السلطة فيها لرقابة رأي عاـ حّر، لو من الوسائل القانونّية الشعبيّ 

 «. ما يكفل خضوعها لنفوذه

  اطي القريب من الكماؿ، كما تضّمناحلكم الدؽلقر  أىّم جوانب قد تضّمن األخَت وؽلكن اعتبار التعريف

 كذلك أىّم العناصر األساسّية للممارسة الدؽلقراطية، وشروط صلاحها.

                                                 

 .006ص.، العقد الجتماعي)جاف جاؾ(،  روسو  (1)
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وكّلها ذات مضموف واحد، وإظّلا تعّددت تسمياهتا بتعّدد  ،لقد ُعرفت الدؽلقراطية الغربية بعّدة أوصاؼ وتسمياتو 

 أوصافها واجلهة ادلنظور إليها.

وصف اجلهة اليت تطّبق فيها )الدؽلقراطية الغربية(، ومرّة تأخذ وصف اإليديولوجّية اليت تتبّناىا ة تأخذ فمرّ 

ة تأخذ وتطّورت فيو )الدؽلقراطية احلديثة(، ومرّ  ،ربالّية(، ومرّة تأخذ وصف الزماف الذي طّبقت فيوي)الدؽلقراطية اللّ 

ية التقليديّة(، ومرّة تأخذ وصف حقيقة أىدافها وخصائصها وصف طبيعة األفكار وادلبادئ اليت تتبّناهنا )الدؽلقراط

 )الدؽلقراطية السياسّية(.

إّما أف يدير شؤونو بنفسو مباشرة، وتسّمى ىذه الصورة كما أف للدؽلقراطية صورًا متعددة فالشعب 

"الدؽلقراطية النيابّية"، وإّما "الدؽلقراطية ادلباشرة"، وإّما أف يلجأ إىل اختيار نواب عنو يصرّفوف أموره بامسو، وىذه ىي 

أف ؽلزج بُت الطريقتُت السابقتُت، فينتخب نوابًا عنو )الربدلاف(، ويشًتؾ معو يف بعض االختصاصػات اذلامػة، وىذه 

 .(1)الصػورة تسمػّى " الدؽلقراطية شبػو ادلباشػرة " أو "الدؽلقراطية نصف ادلباشرة"

 :يمقراطية الغربيةالديمقراطيات المختلفة عن الد: ثانياً   

اىها يف اذبّ  ،ا جوىريًازبتلف عن الدؽلقراطية الغربّية اختبلفً  ،إّف مصطلح "الدؽلقراطية" تتبّناه أنظمة أخرى  

 مبادئ الدؽلقراطية الغربّية، واشتهرت بانتقادىا ذلا. لىفعل ع بل إهّنا ظهرت كردّ  ،ومبادئها وأفكارىا

وذلك  ،ة احلرية وادلساواة السياسّيةم بقضيّ ؽلقراطية الغربّية هتتّ إذا كانت الد الديمقراطية الجتماعية -1

لذلك  ،لنشأهتا يف ظّل ظروؼ االستبداد والطغياف؛ فكاف من أوىل أىدافها التخّلص من ىذه األوضاع

أقّرت احلّق يف احلرية وادلساواة السياسّية، من أجل سبكُت أكرب عدد من أفراد الشعب من االشًتاؾ يف 

كم، فإّف الدؽلقراطية االجتماعّية كاف ظهورىا نتيجة التطّور الذي عرفتو الصناعة، وبروز شؤوف احل

                                                 
(1)

 يوسف زلمد أكلي . -رسالة ماجستَت -آليات الدؽلقراطية الغربية يف ميزاف اإلسبلـ  
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 أشًتاكّية، ومبدالطبقة العاملة كقّوة تستطيع التأثَت يف النظاـ السياسي، ونتيجة ضغوط األفكار اال

 االعًتاؼ ببعض احلقوؽ االقتصاديّة واالجتماعّية إىل جانب احلقوؽ السياسّية.

يف عبلقاهتم؛ فهي تعتمد على  ة بُت ادلواطنُتػساواة الفعليأىّم خصائص ىذه الدؽلقراطية تركيزىػا على ادلومن 

 .(1)كما ىو احلاؿ يف الدؽلقراطية الغربية-ربقيق ادلساواة الفعلّية بُت ادلواطنُت وليس ادلساواة السياسّية فقط  أمبد

 :الديمقراطية الماركسية -2

وتدرج ىذه الدؽلقراطية ضمن  ، (Marx)ة بادلاركسّية نسبة إىل "كارؿ ماركس"وتسّمى ىذه الدؽلقراطي 

 سّلطّية.تالدؽلقراطية االجتماعّية، وبصورة متطرّفة، حىت ُوصفت بالدؽلقراطية ال

وعلى اإلصباع يف العمل احلكومي، وىو مفهـو للدؽلقراطية  ،وىذا الشكل من الدؽلقراطية يرّكز على السلطة

 .(2)، وطّوره "ماركس" وأتباعوتصّوره "روسو"

 -حسبهم–وذلك يتّم  ؛البحث عن التوافق الكامل )اإلصباع( ىو ويعترب اذلدؼ األمثل للدؽلقراطية ادلاركسّية

لحرية احلقيقّية بواسطة الثورة، أي إلغاء الطبقات وإقرار ادلساواة الفعلّية بُت الّناس، لعن طريق خلق الظروؼ ادلوضوعّية 

 ا التناقضات بُت ادلصاحل واآلراء.تدرغليً وعندىا تزوؿ 

وؽلكن تفسَت التناقض بُت الدؽلقراطية الغربّية والدؽلقراطية ادلاركسّية بالفكرة القائلة بأّف األوىل تفّضل مفهـو 

 .(3)ة دلفهـو ادلساواةاحلرية، والثانية تعطي األفضليّ 

اد السوفيييت الذي ة رلّرد أفكار؛ حيث ربّوؿ االربّ ولكن اهنيار األنظمة الشيوعّية ترؾ ىذه النظريّة ادلاركسيّ 

 يتبٌّت ىذه ادلبادئ إىل دوؿ ليربالّية.

                                                 
 .314، ص. 0، جػ. القانون الدستوري والمؤسسات السياسية)أندريو(،  ىوريو  (1)
 .315-314، ص. 0، جػ. )أندريو(ىوريو  (2)
 .319، ص. 0مرجع سابق، جػ.  ،سيةالقانون الدستوري و المؤسسات السيا )أندريو(، ىوريو  (3)
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 :حكملل، وكنظام فلسفي الديمقراطية كمذىب: لثاً ثا

اب كبار يف القرف الثامن عشر، مثل: ظهرت يف بادئ األمػر كمذىب سياسػي فلسفي على يد كتّ اطية الدؽلقر  

وكانت غاية ادلذىب الفلسفي الدؽلقراطي ىو زلاربة احلكم  ،و "روسو" و"مونتسكيو" يف فرنسايف إصللًتا،  ""لوؾ

ز أّف الذلك سعى ىؤالء الكّتاب إىل إبر  ،االستبدادي ادلطلق الذي ساد يف أوربا، وبالّذات يف كّل من إصللًتا وفرنسا

أو  ،ٍت، وإظلّا السيادة ترجع إىل األّمة ذاهتايأو الدإىل األساس اإلذلي  الذي ػلتكرىا استناداً  ،السيادة ال ترجع للملك

على اختيار األّمة، أو الشعب، الذي غلوز لو  حاكمة ال ؽلكن أف ربكم إاّل بناءً  ة ىيئةالشعب ذاتو، وأّف احلاكم أو أيّ 

 اـ يف كّل وقت.تغيَت احلكّ 

ادلطلق، إاّل أهّنا انتقلت إىل كانت قد بدأت كمذىب سياسي فلسفي حملاربة احلكم   اولكن الدؽلقراطية إذ

مرحلة التطبيق كنظاـ للحكم يف دولة ادلؤّسسات الدؽلقراطية، وىكذا جاءت الثورة األمريكية على االستعمار 

اإلصلليزي، وطّبقت الواليات ادلتحدة األمريكية النظاـ الدؽلقراطي بناًء على الدستور االرّبادي الصػادر سنة 

( طّبقت الدؽلقراطية كنظاـ للحكم، وأيًضا إصللًتا بعد الثورات ادلتتالية ـ1789ثورهتا ) وكذلك فرنسا بعد ،(ـ1787)

 حىت استقّر فيها النظاـ الدؽلقراطي ،على ادللكّية ادلطلقة

من ادلذاىب الفلسفّية اليت تبحث يف النواحي السياسّية واالجتماعّية، كما أهّنا نظاـ  امذىبً  تعترب الدؽلقراطيةف 

مصدرىا و ة ىي مصدر السلطات، وإرادهتا ىي أصل السيادة األمّ  أفّ  احلكم؛ فادلذىب الدؽلقراطي فحواه من أنظمة

وال شرعّية للسيػادة ما مل تكن منبعثة من إرادة األّمة ومرتكزة عليها؛ أّما الدؽلقراطية كنظاـ للحكم فادلراد بو  يف الدولة،
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وبذلك يوَصف  ،يقـو على أساس إرادة األّمة وغلعلها عماد ىيئاتو اطي، أير النظاـ الذي يستوحي روح ادلذىب الدؽلق

 .(1)حيث يضمن ذلك النظاـ ضباية احلقوؽ واحلريات، ويكفل استخدامها ،بالشرعّية

اـ حكم دؽلقراطي: يوجد ظىل ؽلكن فصل الدؽلقراطية كفلسفة )مذىب فكري( عن كوهنا ن سؤال مهم:

 الدؽلقراطية يف ىذا ادلوضوع خبلؼ بُت الفبلسفة الذين أرسوا مبادئ

 القائلون بالتفرقة بين المذىب الديمقراطي ونظام الحكم الديمقراطيالفريق األول:      

الذي يتزّعم ىذا االذّباه،   (Duguit)يرى بعض رجاؿ الفقو الدستوري من أمثاؿ الفقيو الفرنسي "دوجي" 

بُت ادلذىب الدؽلقراطي ونظاـ احلكم الدؽلقراطي؛ فبينما صلد أّف  اماً عبد احلميد متويل" أّف شبّة فارقاً ى"والفقيو ادلصري 

دبعٌت أنّو يقـو على أساس احًتاـ حريات (،  Libéral النظاـ الدؽلقراطي الغريب من خصائصو أنّو نظاـ حّر )

فالة تلك صلد خببلؼ ذلك أّف ادلذىب الدؽلقراطي ال يشًتط ك ،األفراد، والذي يقتضي عدـ إطبلؽ سلطة الدولة

ليو )وعلا الفيلسوفاف "ىوبز" و"روسو"( إظّلا احلرية. ويرى ىؤالء كذلك أّف ادلذىب الدؽلقراطي لدى أكرب وأشهر شلثّ 

ينتهي إىل السلطة ادلطلقة، وعدـ كفالة حريات األفراد، ويستدّلوف على ذلك بوقائع حصلت يف ادلاضػي ويف احلاضػر؛ 

صريّة يف عهد حكم نابليوف قدؽلًا، والدؽلقراطيات قيكالدؽلقراطية ال  ،د وتربيرهحيث انتهى األمر إىل قياـ االستبدا

 .(2)الشعبّية حديثًا

 القائلون بعدم التفرقة بين المذىب الديمقراطي ونظام الحكم الديمقراطيالفريق الثاني:      

جانب أنصار التفرقة، حيث يرى يف اجلانب اآلخر يوجد فريق يرى أّف اخلطأ يف ىذا اخلبلؼ الفكري يف           

فادلذىب  ،إذ ال فرؽ بُت االصطبلحُت ،اه أّف ما يسّميو الفريق األّوؿ خطأ شائًعا ليػس خطأ يف الواقعأنصار ىذا االذبّ 

                                                 
 . 017-016، ص. 0، جػ.القانون الدستوري واألنظمة السياسية)عبد احلميد(،  متولي  (1)
 .750،  ص. النظم السياسية)زلمد كامل(،  ليلةو   
 .017، ص. 0، جػ. سيةاالقانون الدستوري واألنظمة السي )عبد احلميد(، متولي  (2)
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ال ؽلكنو بعد ذلك أف يتجاىل احلرية؛ فالقوؿ إّف األّمة ىي مصدر السيادة  ،عل السيادة لؤلّمةالذي غل ،الدؽلقراطي

ة غلعل من غَت ادلعقوؿ يقتضي استبعاد فكرة ربّكم الفرد أو الطائفة، فنقل السيادة من الفرد إىل األمّ  والسلطات،

و ، أو عدـ االىتماـ حبمايتهما؛ أّما القوؿ إّف ادلذىب الدؽلقراطي عند أشهر شلثّليو )ىوبز ،التنّكر بعد ذلك للحرية

فالّرد على ذلك يكوف أّواًل باستبعاد وصف الدؽلقراطية  ،رديةروسو( يؤّدي إىل إطبلؽ السلطة، وانتهاؾ احلريات الف

ا مذىب "روسو" فهو دؽلقراطي، ويؤّدي ىوبز" ألنّو صيغ بصورة تؤّدي إىل السلطة ادلطلقة للحاكم، أمّ "عن مذىب 

، ّدت إىل االستبدادواليت أ ،ة السّيئة للمذىب الدؽلقراطػيإىل ضباية احلريات، وأّما االحتجػاج ببعض التطبيقػات الواقعيّ 

 .(1)مردود، لكوف أّف التطبيق غَت الّسليم للمذىب ال يعرّب بالضرورة عن حقيقتوفهو 

مع الدؽلقراطية كنظاـ للحكم، يف االتّفاؽ حوؿ أساس نظري واحد غلمعهما،  ،تتبلقى الدؽلقراطية كمذىبف 

ة الّشعب يف اختيار نظاـ حكمو وحّكامو، وتغيَتىم ة، وحرية أو الّشعب، أي مبدأ السيادة الشعبيّ أال وىو سيادة األمّ 

 مىت شاء.

 خالصة الورقة األولى :

سلتلفة من بداية وجودىا يف العصور القدؽلة وحىت العصر احلديث ففي أثينا   ومعاف إف الدؽلقراطية ازبذت أشكاالً 

جلميع  ريعات ومل تكن ادلشاركةر التشكانت الدؽلقراطية ىي مشاركة الشعب ببعض أمور الدولة كسن القوانُت وإصدا

فئات خاصة كالذكور مثبًل م انتقلت الدؽلقراطية األثينية إىل الروماف وعدلوا عليها بعض التعديبلت دبا الشعب وإظلا ل

م غابت الدؽلقراطية يف العصور  وكانت عبارة عن إجراءات وآليات دوف االستناد إىل فلسفة معينة يتناسب معهم

السلطة ادلطلقة بيد فئة معينة من الناس ومعارضتها للكنيسة بأف احلاكم سلطاف اهلل ب بسبب وجود الوسطى عند الغر 

ووضعوا  يف األرض وبعد ذلك برز عدد من الفبلسفة الذين نادوا بالدؽلقراطية للتخلص من الديكتاتورية واالستبداد

                                                 
 .753-755، ص. النظم السياسية )زلمد كامل(، ليلة  (1)
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ة والثورة األمريكية واستقرت فلسفة الدؽلقراطية على فكاف ذلك سبباً من أسباب الثورة الفرنسي فلسفة معينة للدؽلقراطية

سبة لآلخر أيدي الفبلسفة ادلعاصرين وىم روسو ومارؾ وىوبز وكاف لكل فيلسوؼ فلسفتو ادلختلفة عن اآلخر بالن

صبح عديدة وىي الدؽلقراطية السياسية والدؽلقراطية االجتماعية والدؽلقراطية ادلاركسية وبذلك أ وظهر للدؽلقراطية صور

أما السياسيوف عندما  يركز على مبدأ السيادة للشعب ونظاـ إجرائي للحكم فلسفياً  للدؽلقراطية عند الغربيُت مذىباً 

يطلقوف مصطلح الدؽلقراطية فإنو ال يقصدوف الفلسفة اليت أسسها الفبلسفة للدؽلقراطية وإظلا يريدوف منها اإلجراءات 

اد والدكتاتورية وسبكُت الشعب من أف ػلكم نفسو بنفسو وىذا واضح من اليت سبكن الشعب من القضاء على االستبد

 .خبلؿ تعريف السياسيُت للدؽلقراطية 
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 الديمقراطية في الفكر اإلسالمي المعاصرالقسم الثاني: 

 ل: التطور التاريخي لظهور مصطلح الديمقراطية في الفكر اإلسالمي المعاصر:المبحث األو 

اطية ادلفكرين السياسيُت يف العامل العريب منذ ما يقرب من قرنُت من الزماف. وقد تغَت مفهـو لقد شغلت قضية الدؽلقر 

 الدؽلقراطية وتعدؿ منذ ذلك الوقت ربت تأثَت رلموعة متنوعة من التطورات االجتماعية والسياسية.

ػ إثبات وجود تشابو بُت  رستهاوشلا الدؽلقراطية األوروبيةبفكر التاسع عشر ػ الذين تأثروا لقد حاوؿ مفكرو القرف 

وسعوا يف مواجهة أزمة احلكم اخلانقة والفساد والسلوؾ ادلستبد للحكاـ يف و الدؽلقراطية وادلفهـو اإلسبلمي للشورى، 

مع اإلسبلـ وقدرهتا على إخراج بتوافقها العامل اإلسبلمي إىل تربير اقتباس جوانب من النموذج الغريّب، اعتقدوا 

 .بية من أزمتها السياسية اجملتمعات العر 

، الذي كاف لويس الشيخ رفاعة الطهطاويالعريب ىو  وطنحوؿ الفكرة الدؽلقراطية يف ال ولعل أوؿ من أثار حواراً 

 عوض يطلق عليو لقب أبو الدؽلقراطية ادلصرية.

سكرية ابتعثها لفرقة ع مرافقاً  ( بعد زبرجو من األزىر قد أرسل إىل فرنسا إماماً 1873-1801وكاف الطهطاوي )

زلمد علي إىل ىناؾ للتعلم والتدريب، فأحسن استغبلؿ وجوده باإلقباؿ على تعلم العلـو الغربية حبماسة منقطعة 

النظَت، فأتقن اللغة الفرنسية ودرس الفلسفة اليونانية واجلغرافيا وادلنطق، وقرأ مؤلفات رواد الفكر الفرنسي مثل فولتَت 

 وروسو.
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كتابا بعنواف "زبليص اإلبريز يف تلخيص باريز" دّوف فيو مشاىداتو   1834ىرة حىت ألف يف عاـ وما أف عاد إىل القا

حوؿ عادات ومسالك أىل فرنسا، وكاؿ ادلديح للنظاـ الدؽلقراطي الذي نشأ فيها، ووصف مشاعره ذباه انتفاض 

 اشر.ضد ادللك تشارؿ الع 1830األمة الفرنسية للدفاع عن الدؽلقراطية من خبلؿ ثورة 

تعاليم  مع تاماً  وحرص الطهطاوي على إثبات أف النظاـ الدؽلقراطي الذي كاف تشهده يف فرنسا ينسجم انسجاماً 

 اإلسبلمي ومبادئو.

، رائد حركة اإلصبلح التونسية يف القرف )خير الدين التونسي(ومن األعبلـ الذين كاف ذلم السبق يف ىذا اجملاؿ 

قد وضع خطة شاملة لئلصبلح ضّمنها كتابو "أقـو ادلسالك يف تقوًن  1827التاسع عشر، والذي كاف عاـ 

 ادلمالك".

إياىم على انتهاج كل السبل  حاثاً  وعلمائو عصره من خبلؿ كتابو إيل سياسييوبينما توجو خَت الدين التونسي 

من الظن  خرى انطبلقاً ادلمكنة من أجل ربسُت أوضاع األمة واالرتقاء هبا، فقد حّذر من مغبة رفض ذبارب األمم األ

وطالب  تصرفات الناشئة عن غَت ادلسلمُتاخلاطئ بأنو ينبغي نبذ كل الكتابات أو االخًتاعات أو التجارب أو ال

 التونسي بإهناء احلكم ادلطلق ادلضطهد للشعوب وادلدمر للحضارات.

 لتعليم الفنوف والعلـو احلديثة ضمن منو إلنفاذ خطتو اإلصبلحية، أنشأ خَت الدين التونسي ادلدرسة الصادقية وسعياً 

وقد جاء يف إعبلف تأسيس ادلدرسة أف اذلدؼ منها ىو تدريس القرآف والكتابة وادلعارؼ ادلفيدة،  إطار القيم اإلسبلمية

شريطة أال تكوف مناقضة  أي العلـو الشرعية واللغات األجنبية والعلـو العقبلنية اليت قد يستفيد منها ادلسلموف

 .للعقيدة
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( فقد توصل بعد تقصٍّ ألسباب اضلطاط ادلسلمُت أف مرجع ذلك ىو 1897-1838) جمال الدين األفغانيأما 

ولذلك فقد رفع لواء ادلطالبة بأف يعاد للشعب حق شلارسة دوره  رى وعدـ تقّيد احلكومة بالدستور.غياب العدؿ والشو 

 واالنتخابات.السياسي واالجتماعي عرب ادلشاركة يف احلكم من خبلؿ الشورى 

( الذي رأى بأف أىم ربّد يواجو األمة اإلسبلمية 1905-1849) محمد عبدههنج األفغاين تلميذه  وقد سار على

ويف زلاولة للتوفيق بُت ادلبادئ اإلسبلمية وبعض األفكار الغربية، اقًتح  ىل العبلقة بُت اإلسبلـ والعصرىو نظرهتا إ

اإلصباع  يقابل ادلنفعة عند الغربيُت، وبأف الشورى تقابل الدؽلقراطية وأف عبده بأف مصطلح ادلصلحة عند ادلسلمُت

 .يقابل رأي األغلبية

أف مناصب  ولدى معاجلتو إشكالية السلطة، أكد عبده بأنو ال يوجد حكم ديٍت )ثيوقراطية( يف اإلسبلـ، معترباً 

اجملاؿ إىل إعادة إحياء االجتهاد للتعامل مع . ودعا يف ىذا يت مناصب مدنية وليست دينيةاحلاكم أو القاضي أو ادلف

 األولويات وادلسائل الطارئة وادلستجدة على الفكر اإلسبلمي.

( فرأى أف سبب زبّلف األمة يكمن يف أف ادلسلمُت فقدوا حقيقة دينهم، 1935-1856) محمد رشيد رضاأما 

أمرين: اإلقرار بوحدانية اهلل، والشورى يف وأف ذلك شلا شجعو احلكاـ الفاسدوف، ألف اإلسبلـ احلقيقي يقـو على 

شؤوف الدولة واعترب أف احلكاـ ادلستبدين حاولوا ضبل ادلسلمُت على نسياف األمر الثاين بتشجيعهم على التخلي عن 

األمر األوؿ وأّكد أف أعظم درس ؽلكن أف يستفيده أىل الشرؽ من األوروبيُت ىو معرفة ما غلب أف تكوف عليو 

 احلكومة.

( الذي ألف كتابُت حوؿ ىذه القضايا، 1903-1849) عبد الرحمن الكواكبي، تألق صلم نفس الفًتة تقريباً  يف

بُت عدد من  األوؿ بعنواف "طبائع االستبداد" واآلخر بعنواف "أـ القرى".. يف كتابو الثاين، تصور الكواكيب حواراً 

عهم يف مكة ادلكرمة مؤسبٌر ُعقد خبلؿ موسم احلج لتبادؿ ادلفكرين ينحدروف من مدف سلتلفة يف العامل اإلسبلمّي، صب
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غ ومن األفكار اليت حرص الكواكيب على طرحها ما جاء على لساف البلي ؿ أسباب اضلطاط األمة اإلسبلمية.الرأي حو 

ية أف سبب الفتور ىو ربّوؿ نوع السياسة اإلسبلمية، حيث كانت نيابية اشًتاكية، أي دؽلقراط القدسي: "ؼليل إيل

سباما، فصارت بعد الراشدين بسبب سبادي احملاربات الداخلية ملكية مقيدة بقواعد الشرع األساسية، م صارت أشبو 

 بادلطلقة".. وما جاء على لساف الرومي: "إف البلية أف فقدنا احلرية".

 اد.وؼللص الكواكيب يف النهاية إىل أف التقدـ مرتبط باحملاسبة بينما التخلف مرتبط باالستبد

إف إقامة الدولة ( حيث يرى 1979-1309يف اذلند مفكرأ سياسيًا إسبلميًا ) أبو األعلى المودوديم ظهر 

اإلسبلمية تكوف فقط عن طريق اخليار الدؽلقراطي، وعن طريق االنتخابات العامة، ولذلك يدعو ادلودودي احلكاـ إىل 

يف احلكم. وبالضرورة فإف الدؽلقراطية اليت يتحدث عنها ليست  مراجعة أنفسهم وانتهاج الدؽلقراطية االنتخابية منهجاً 

الدؽلقراطية الليربالية، وإظلا ىي الدؽلقراطية االنتخابية اليت تفرز اخليار الشعيب ادلطلوب دبعٌت: ما ىي ىوية الدولة اليت 

لطريق األفضل إلدارة الصراع يريدىا الشعب؟، من ىنا ؽلكن القوؿ: إف ادلودودي كاف ينظر إىل الدؽلقراطية على أهنا ا

الداخلي والفصل بُت القوى ادلتنازعة يف كثَت من الدوؿ اإلسبلمية حوؿ ىوية الدولة وخياراهتا السياسية واالجتماعية، 

لكنو ؽليز الدولة اإلسبلمية على أهنا ذلا مسات سلتلفة عن الصورة الدؽلقراطية السائدة يف الغرب، ويرفض تلك الصورة 

 .ن الصور اجلاىليةويعتربىا م

يقوؿ ادلودودي : " أما كيف يتأتى ىذا التغيَت ؟ فليس لو من سبيل يف نظاـ دؽلقراطي، إال خوض معارؾ 

االنتخابات، وذلك أف نريب الرأي العاـ يف الببلد، ونغَت مقياس الناس يف انتخاهبم دلمثليهم، ونصلح طرؽ االنتخابات 

م نسلم مقاليد احلكم والسلطة إىل رجاؿ صاحلُت، ػلبوف أف ينهضوا بنظاـ  ونطهرىا من اللصوصية والغش والتزوير،

 1983،  2الببلد على أسس اإلسبلـ اخلالص " ) انظر ادلودودي ، بُت يدي الشباب ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط

 . )25، ص
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 ،ارىا كفراً من الغربضبل راية الرفض للدؽلقراطية واعتب (1966-1906) سيد قطب توىل منتصف اخلمسينياتيف و 

 المودوديفقد كاف  خالفو فيما يتعلق بالدؽلقراطية رغم تأثر سيد قطب بفكر ادلودودي حوؿ قضية اجلاىلية، إال أنوو 

رغم ربفظو على ادلمارسة الغربية للدؽلقراطية دين دؽلقراطّي، ولذلك فقد دعا  يرى أف اإلسبلـ بإرسائو مبدأ الشورى

ضد  حازماً  أما سيد قطب فازبذ موقفاً  ،كيف وتنجح يف البلداف اإلسبلميةالدؽلقراطية فرصة لتت الليربالية ػ إىل إعطاء

أي زلاولة للتوفيق بُت اإلسبلـ والدؽلقراطية، وعارض بشدة وصف اإلسبلـ بأنو دؽلقراطّي، ودعا إىل دكتاتورية عادلة 

اـ احلكم الدؽلقراطي قد أفلس يف الغرب، فلماذا وكاف يتساءؿ: إذا كاف نظ احلرّيات السياسية للصاحلُت فقط.تضمن 

 نستورده ضلن يف الشرؽ؟

يف ىذه األثناء ظهرت مدرسة فكرية سلتلفة يف ادلغرب العريّب، تعود جذورىا إىل ما أرساه خَت الدين التونسي يف القرف 

ُت أقاـ خبلذلما عبلقات متينة التاسع عشر من أفكار، وما تركو زلمد عبده من آثار بعد زيارتو لتونس مرتُت، متتاليت

كما تعود أيضا إىل أعبلـ من أمثاؿ الشيخ عبد احلميد   وحثهم على تطوير جامع الزيتونة مع عدد من ادلفكرين ىناؾ،

، والثعاليب والطاىر احلداد وعبلؿ الفاسي، م ادلفكر 1931بن باديس أحد مؤسسي صبعية علماء اجلزائر عاـ 

(، الذي صبع بُت الثقافتُت اإلسبلمية والفرنسية، وكاف يرى أف هنضة أوروبا 1973-1905) مالك بن نبياجلزائري 

أفادت ادلسلمُت من حيث أهنا حفزهتم على القياـ من غفلتهم، وعلى البحث عن سلرج شلا ىم فيو من زبلف سببو 

ت ابن نيب وكتب وحاضر فيها، ومن أىم ادلواضيع اليت شغل َت وتردي ادلعنويات وفساد اخللقانعداـ القدرة على التفك

 قضايا احلضارة والثقافة وادلفاىيم واالستشراؽ والدؽلقراطية.

ورغم انتقاد ابن نيب للنموذج العلماين من الدؽلقراطية وإبرازه دلا فيو من سلبيات، إال إنو سعى إىل التأكيد على أف 

ولذلك فإف باإلمكاف التوصل إىل نظاـ  لدؽلقراطياف فإنو ينمي الشعور ااإلسبلـ دبعارضتو االستبداد وربريره لئلنس

 .قراطية ويتجنب مثالب العلمانيةدؽلقراطي إسبلمي غلمع زلاسن الدؽل
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بعد العرض التارؼلي دلفهـو الدؽلقراطية عن ادلسلمُت نرى أنو يوجد اذباىاف حوؿ األخذ بالدؽلقراطية األوؿ يرى أف 

ع من األخذ هبا وإف كانت من عند الغرب واالذباه الرافض للدؽلقراطية الدؽلقراطية كآليات وإجراءات للحكم فبل مان

وأف الدؽلقراطية تعٍت حكم الشعب للشعب، واإلسبلـ ، دؽلقراطية من البشرأف اإلسبلـ من اهلل واللعدة أسباب منها 

 .ربمبدأ مستورد من الغ اوأهن، وأف الدؽلقراطية أمر زُلَدث وابتداع يف الدِّين، يعٍت حكم اهلل

 تأصيل مفهوم الديمقراطية في الفكر اإلسالمي السياسي المعاصر: المبحث الثاني:

لقد عرض العقاد الدؽلقراطية يف كتابو )الدؽلقراطية يف اإلسبلـ( حيث يرى  (1)الكاتب عباس محمود العقاد: -1

ت والتدابَت البلزمة أف الدؽلقراطية يف اليوناف مل تكن ذلا فلسفة وينفي ذلك وإظلا كانت من قبيل اإلجراءا

فيقوؿ : ) إف الدؽلقراطية كانت يف اليوناف القدؽلة من قبيل اإلجراءات أو التدبَتات السياسية اليت تتقى 

هبا الفتنة ويستفاد هبا من جهود العامة يف أوقات احلرب على اخلصوص ومل تكن ىذه الدؽلقراطية مذىباً 

إىل حالة غَت حالة احلكومة الوطنية فهي على اجلملة إجراء قائمًا على احلقوؽ اإلنسانية أو منظرًا فيو 

 .(2)زليد عنو الستقرار األمن يف الدولة ( مفيد وتدبَت ال 

أما الدؽلقراطية كمفهـو فهو يرى أف الدؽلقراطية ليس ذلا فلسفة قائمة حبد ذاهتا بل ىي إىل الضرورة 

مل تقم على احلق اإلنساين ادلعًتؼ بو لكل إنساف  العملية أقرب فيقوؿ : )إف الدؽلقراطية قدؽلها وحديثها

وأهنا كانت إىل الضرورة العملية أقرب منها إىل ادلبادئ الفكرية واألصوؿ اخللقية وأهنا مل تكن يف األمم 

القدؽلة تعٍت حكم الشعب دبعٌت مباشرة احلكم أو إنابة أحد من الشعب نفسو لوالية األمور العامة 

                                                 
(1)

وعضو سابق يف رللس النواب  .مصري ومفكر وصحفي وشاعر أديب 1964 ،القاىرة-1889 ،أسواف عباس محمود العقاد  
  .)ويكيبيديا ادلوسوعة احلرة( ادلصري

(2)
 . 00الدؽلقراطية يف اإلسبلـ، العقاد، ص   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1889
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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هم منها أف احلكم ال ينحصر يف يد فرد وال يف يد طبقة واحدة وال يفهم منها أف ولكنها كانت سلبية يف

 . (1)الشعب منفرد بالسلطاف أو غالب عليو(

وبناء على ىذه النظرة فهو يرى أف اإلسبلـ كاف سابقًا إىل تقرير الدؽلقراطية من غَته فيقوؿ: )إف شريعة 

طية اإلنسانية وىي الدؽلقراطية اليت يكسبها اإلنساف ألهنا اإلسبلـ كانت أسبق الشرائع إىل تقرير الدؽلقرا

حق لو ؼلولو أف ؼلتار حكومتو وليست حيلة من حيل احلكم التقاء شر أو حسم فتنة وال ىي إجراء 

من إجراءات التدبَت تعمد إليها احلكومات لتيسَت الطاعة واالنتفاع خبدمات العاملُت وأصحاب األجور 

سبلمية هبذه الصفة على أربعة أسس ال تقـو دؽلقراطية كائنة ما كانت على غَتىا وتقـو الدؽلقراطية اإل

وجوب الشورى على والة األمور  3عمـو احلقوؽ وتساويها بُت الناس و 2ادلسؤولية الفردية و  1وىي: 

التضامن بُت الرعية على اختبلؼ الطوائف والطبقات وىذه األسس كلها أظهر ما تكوف يف القرآف  4و

 . (2)لكرًن ويف األحاديث النبوية ويف التقاليد ادلأثورة عن عظماء اخلبلفة(ا

 

نادي الطلبة ي ألقى مالك بن نيب زلاضرة عنواهنا: "الدؽلقراطية يف اإلسبلـ"، :(3)مالك بن نبيالمفكر   -2

 وكاف من أبرز أفكارىا حوؿ مفهـو الدؽلقراطية: ـ1960ادلغاربة بالقاىرة سنة 

                                                 
(1)

 . 03الدؽلقراطية يف اإلسبلـ، العقاد، ص   
(2)

 . 59الدؽلقراطية يف اإلسبلـ، العقاد، ص   
(3)

أحد ُرّواد النهضة  مالك بن نيب ادلفكر يعد يف القرف العشرين العريب سبلمياإل من أعبلـ الفكر (ـ1973-1905) مالك بن نيب  
، ويعد من أكثر ادلفكرين ادلعاصرين الذين نّبهوا إىل ضرورة العناية البن خلدوف وؽُلكن اعتباره امتَداًدا الفكرية اإلسبلمية يف القرف العشرين

 )ويكيبيديا ادلوسوعة احلرة( . دبشكبلت احلضارة
 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
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 أف الربط بُت ىذين ادلصطلحُت )الدؽلقراطية واإلسبلـ( ىو ادلشكل األساسي، وبعد ويرى مالك بن نيب

استعراضو لتاريخ ادلصطلح بُّت أف الصلة بُت الدؽلقراطية واإلسبلـ مفقودة بالنسبة للزماف وادلكاف، وردبا 

 .أّدى ىذا البعد بينهما إىل القوؿ بأنو ال دؽلقراطية يف اإلسبلـ

بسط معانيها تعٍت سلطة الشعب، سلطة اإلنساف، فأي صلة، وأي وجو مقارنة بُت فالدؽلقراطية يف أ

، واحلج، ومفهـو  مفهـو اإلسبلـ باعتباره إؽلاناً  باهلل ورسولو واليـو اآلخر، وأداء الصبلة، والزكاة، والصـو

خضوع  بُت مفهـو ميتافيزيقي يفيد إصباالً و سياسي يقرر سلطة اإلنساف يف نظاـ اجتماعي معُّت، 

الثورة الفرنسية يف مقاومتها  اإلنساف إىل سلطاف إذلي يف نظاـ ما أو آخر، وشعارات نادت هبا مثبلً 

 ، فبل رلاؿ إذف للمقارنة بينهما.واضحاً  للكنيسة: "ال نريد ربّا، وال سّيدا"، ومعٌت ىذا أف ىناؾ تناقضاً 

شأت فيها ويبُت أف ثقافة اجملتمع لو دور م يبُت مالك بن نيب الدؽلقراطية بغض النظر عن الظروؼ اليت ن

وإذا صرفنا النظر عن الظروؼ التارؼلية اليت أدت إىل نشأة ىذا ادلفهـو يف الغرب يف تكوين الدؽلقراطية: )

من النهضة واإلصبلح الديٍت والثورة الفرنسية، واذبهنا مباشرة إىل ربديد الدؽلقراطية يف عموماهتا دوف 

 :فإننا نبحث الدؽلقراطية من ثبلثة أوجوربطها بأي مفهـو آخر، 

         . األنا   ضلو   شعوراً    باعتبارىا   الدؽلقراطية  -     

         . اآلخر   ضلو   شعوراً    باعتبارىا   الدؽلقراطية  -     

               . وتنميتو   الفرد   يف   الشعور   ىذا   لتكوين   البلزمة   السياسية   االجتماعية   الشروط   رلموعة  -     

  االستعدادات   بذلك   ويقصد   وادلوضوعية،   الذاتية   الدؽلقراطية   مقتضيات   تتضمن   الثبلثة   االعتبارات   وىذه

  رلتمع   يف   الدؽلقراطي   النظاـ   إليو   يستند   الذي   واألساس   الدؽلقراطي،   الشعور   عليها   يقـو   اليت   النفسية 

                            . معُّت  
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ال تتحقق إف مل تتوفر شروطها يف بناء الشخصية، ويف العادات  سياسياً  فالدؽلقراطية باعتبارىا واقعاً 

والتقاليد القائمة يف ىذا الوطن أو ذاؾ، فهذه العموميات ىي اليت تتحدد فيها ادلشكلة، ومعٌت ىذا أف 

ية مقّيد بشروط ال يتحقق بدوهنا، وىذه الشروط ىي خبلصة ثقافية معينة، وتتويج الشعور بالدؽلقراط

 (.حلركة اإلنسانيات، وتقدير جديد لقيمة اإلنساف، أي تقديره لنفسو وتقديره لآلخرين

  عن   نتحّدث   فعندمام يبُت ىل توفرت ىذه الشروط الثبلثة يف اإلسبلـ لكي تتحقق الدؽلقراطية فيو: )

  سبثل   اليت   الثبلثة   العناصر   أي   ادلرجع   وىذا   العاـ،   القانوف   هبذا   منوط   حديثنا   فإف   اإلسبلـ،   يف   قراطيةالدؽل 

                             . رلتمع   أي   يف   الدؽلقراطي   الشعور   بوجود   العامة   الشروط 

ذا االعتبار ىو ىل اإلسبلـ يتضّمن ىذه الشروط الذاتية واإلشكاؿ الرئيس الذي ينبغي طرحو هب

وادلوضوعية؟ ىل يتضمن ىذا الشعور الدؽلقراطي ضلو "األنا" وضلو "اآلخرين"؟ ىل ؽلكن لو أف ينشئ 

  من   ػلدّ    الظروؼ االجتماعية ادلناسبة لتنمية ىذا الشعور؟ كما غلب أف نتساءؿ ىل جعل اإلسبلـ ما

  العبد   سلوؾ   هبا   ينطبع   اليت   السلبية   النزعات   تلك   الدؽلقراطي،   للشعور   ادلنافية   والنزعات   السلبية   الدوافع 

                   ادلستعِبد؟   وسلوؾ 

  كلها   ةأمّ    نطاؽ   يف   تثقيف   مشروع   خاصة   بدايتو   يف   يكوف   دؽلقراطية   تأسيس   إىل   يهدؼ   مشروع   كل   إف

   . (والسياسية   واالجتماعية   واألخبلقية   النفسية   اجلوانب   يشمل   شامل   دبنهج 

فالدؽلقراطية عند مالك بن نيب ليست عملية سياسية فحسب ينص الدستور عليها وإظلا ىي عملية 

  عملية   سياسية،   عملية   ليست   ،سطحياً    فهماً    تفهم   كما   ليست   إذف   فالدؽلقراطية                         تثقيف لشعب كامل: )

                        . لو   السيادة   أف   على   دستوره   يف   ينص   الشعب،   إىل   السلطة   تسليم 
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ياة فمعٌت الدؽلقراطية مرتبط بشعور وبعادات وتقاليد ال يكّوهنا نص، وال يلغيها جبار، فربيطانيا تتمتع حب

دؽلقراطية دوف نصوص ربمي احلقوؽ واحلريات، وإظلا ػلمي ذلك كلو أوضاع الشعب النفسية، وعاداتو، 

 وتقاليده، وعرفو االجتماعي، والدستور ما ىو إال نتيجة للمشروع الدؽلقراطي عندما يصبح واقعاً 

أوحت بو، فتلك ، وال يكوف أي معٌت للنص إف مل تسبقو العادات والتقاليد، وثقافة شعب سياسياً 

االستعارات الدستورية اليت تستعَتىا بعض البلداف ال يكوف ذلا أي معٌت إف مل تصحبها اإلجراءات 

 .(ادلناسبة لغرس ما يستعار يف نفسية الشعب الذي يستعَت

م يؤكد مالك بُت نيب أف اإلسبلـ من خبلؿ مبادئو وأحكامو كاف يركز على غرس الشعور الدؽلقراطي يف 

وبناء إلنساف من خبلؿ تأكيده على تكرًن اإلنساف والدعوة إىل احلرية ورفض الذؿ والعبودية )ضمَت ا

على ىذا كلو فإف "الدؽلقراطية" دبعناىا العاـ مغروسة يف ضمَت ادلسلم هبذا التقوًن اجلديد الذي جّدد يف 

   .  األشياءعامل األشخاص قبل أف سبتد إىل عامل نفسو قيمتو وقيمة اآلخر. فهي تعٍت أوالً 

  للشعور   ادلنافية   السلبية   النزعات   من   وربصينو   اإلنساف  " بتلقيح "  أوالً    تُػْعٌَت    اإلسبلمية   فالدؽلقراطية

 . (منها   نفسو   وبتصفية   الدؽلقراطي، 

أما الدؽلقراطية                  أما الدؽلقراطية العلمانية هتتم باألشكاؿ واإلجراءات دوف االىتماـ باجلانب الذايت )

العلمانية فإهنا سبنح اإلنساف أوال احلقوؽ والضمانات االجتماعية، ولكنها تًتكو عرضة ألف يكوف ضحية 

مؤامرات دلنافع معينة، ولتكتبلت مصاحل خاصة كربى، أو خاضعا لدكتاتورية طبقية، أهنا دؽلقراطية مل 

 (.سو من دوافع العبودية واالستعبادزبلص نف

فادلشروع م يؤكد مالك بن نيب أف الدؽلقراطية بشروطها ادلوضوعية قد ربققت يف العهد النبوي : )

الدؽلقراطي الذي وضعو اإلسبلـ أخذ طريقو إىل التحقق يف الواقع يف األربعُت سنة األوىل تقريبا، ففي 
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ية واالجتماعية، وصرحت خطبة الوداع حبقوؽ اإلنساف، ىذه الفًتة أخذت تًتسخ كل األصوؿ النفس

   . واذبهت النصوص النظرية إىل صميم احلقائق االجتماعية يف سلوؾ الناس وأعماذلم

ومن مبادئ احلكم اإلسبلمي أف يؤسس على طاعة احملكومُت ألويل األمر يف حدود طاعة القانوف، 

 ...فأصبح ىذا سلوكا يصدر من ضمَت احلاكم

يِن" )البقرة /  وظهرت (، 256ادلبادئ اليت ربمي احلريات كحرية الضمَت يف االعتقاد "اَل ِإْكرَاَه يف الدِّ

 ....وحرية العمل 

ويتسلم رئيس الدولة سلطاتو دبقتضى مبايعة األّمة، اليت ؽلثلها رجاؿ ذوو خَتة وخلق وعقل على ظلط 

 .....الشورى الذي قرره القرآف بوضوح تاـ أدىيئة رللس الشيوخ، يرشحوف اخلليفة للمبايعة طبقا دلب

 .(                                . تطبيقو   ويف   مصدره   يف   دؽلقراطي   اإلسبلمي   احلكم   أف   ىذا   معٌت   و 

فمالك بن نيب ينظر إىل الدؽلقراطية إىل أف ذلا جوانب ذاتية وموضوعية ال بد أف تتوافر يف أي رلتمع 

قوؿ عنو أنو يطبق الدؽلقراطية وأف اإلسبلـ قد حقق الشروط الذاتية للدؽلقراطية من خبلؿ تأكيده حىت ن

على قيم ومبادئ كاحلرية وغرسها يف ضمَت الفرد ادلسلم وحقق الشروط ادلوضوعية يف عهد النيب صلى 

 والعدؿ. اهلل عليو وسلم واخللفاء الراشدين وذلك كادلطابة يف نصح احلاكم وتقوؽلو والشورى

وقريب من الغنوشي ينظر القرضاوي إىل الدؽلقراطية على أهنا رلموعة من  :(1)الشيخ يوسف القرضاوي -3

اآلليات واإلجراءات السياسية والدؽلقراطية اليت يقصدىا ىي الدؽلقراطية السياسية أما الدؽلقراطية 

 االجتماعية واالقتصادية فهي مرفوضة.

                                                 
(1)

. ورئيس االرباد العادلي لعلماء ادلسلمُت يف العصر احلديث، السنة العلماء ، أحد أبرز(1926 )  يوسف عبد اهلل القرضاوي  
 ادلوسوعة احلرة( )ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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  الذي يعنينا من الديمقراطية ىو الجانب السياسي الدولة حيث يقوؿ: )وقد عرض ذلك يف كتابو من فقو

منها، وجوىره أن تختار الشعوب من يحكمها ويقود مسيرتها، ول يفرض عليها حاكم يقودىا رغم 

. وىو ما قرَّره اإلسبلـ عن طريق األمر بالشورى والبيعة، وذـ الفراعنة واجلبابرة، واختيار القوي األمُت، أنفها

في  العليم، واألمر باتِّباع السواد األعظم، وأف يد اهلل مع اجلماعة، وقوؿ الرسوؿ أليب بكر وعمر: "لو احل

والذي يهمنا اقتباسو من ..... اتفقتما على رأي ما خالفتكما"، إذ سيكوف صوتاف أماـ واحد.

إف أسلوب ...... ل.اليت سبنع أف تزيف وتروج على الناس بالباط الديمقراطية ىو ضماناتها وآلياتها

االنتخابات والًتجيح بأغلبية األصوات، الذي انتهت إليو الدؽلقراطية ىو آلية صحيحة يف اجلملة، وإف مل 

زَبْل من عيوب، لكنها أسلم وأمثل من غَتىا. وغلب احلرص عليها وحراستها من الكذابُت وادلنافقُت 

دلِّسُت
ُ
 .(1)(وادل

  أما دعوى بعض ادلتدينُت: أف حكم الشعب ويقابل حكم اهلل فيجيب أما اجلواب عن الدؽلقراطية بأهنا

الدؽلقراطية تعارض حكم اهلل، ألهنا حكم الشعب، فنقوؿ ذلم: إف ادلراد حبكم الشعب ىنا: أنو ضد حكم 

الفرد ادلطلق، أي حكم الديكتاتور، وليس معناىا أهنا ضد حكم اهلل، ألف حديثنا عن الدؽلقراطية يف اجملتمع 

 . (2)(لم، وىو الذي ػلتكم إىل شريعة اهللادلس

دببدأ احلاكمية هلل وأحب أف أنبو ىنا على أف مبدأ احلاكمية هلل  م يبُت معٌت احلاكمية هلل فيقوؿ: )ادلراد

مبدأ إسبلمي أصيل قرره صبيع األصوليُت يف مباحثهم عن احلكم الشرعي وعن احلاكم فقد اتفقوا على 

مبلغ عنو فاهلل تعاىل ىو الذي يأمر وينهى وػللل وػلـر وػلكم ويشرع وقوؿ  أف احلاكم ىو اهلل والنيب

اخلوارج :: )ال حكم إال هلل( قوؿ صادؽ يف نفسو حق يف ذاتو ولكن الذي أنكر عليو ىو وضعهم 
                                                 

(1)
 . 059فقو الدولة، القرضاوي، ص   

(2)
 . 059فقو الدولة، القرضاوي، ص   
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الكلمة يف غَت موضعها واستدالذلم هبا على رفض ربكيم البشر يف النزاع وىو سلالف لنص القرآف الذي 

يم يف أكثر من موضع ومن أشهرىا التحكيم بُت الزوجُت إف وقع الشقاؽ بينهما وذلذا رد أمَت قرر التحك

 ادلؤمنُت علي رضي اهلل عنو على اخلوارج بقولو )كلمة حق أريد هبا باطل( ...

حاكمية كونية قدرية دبعٌت أف اهلل ىو ادلتصرؼ يف  1فحاكمية اهلل تعاىل للخلق ثابتة بيقُت وىي نوعاف: 

كوف ادلدبر ألمره غلري فيو أقداره وػلكمو بسننو اليت ال تتبدؿ ما عرؼ منها وما مل يعرؼ ويف مثل ىذا ال

قولو تعاىل : )أومل يروا أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها واهلل ػلكم ال معقب حلكمو وىو سريع 

حاكمية  2ريعي األمري احلساب( فادلتبادر ىنا أف حكم اهلل يراد بو احلكم الكوين القدري ال التش

تشريعية آمرة وىي حاكمية التكليف واألمر والنهي واإللزاـ والتخيَت وىي اليت ذبلت فيما بعث اهلل بو 

الرسل وأنزؿ الكتب وهبا شرع الشرائع وفرض الفرائض وأحل احلبلؿ وحـر احلراـ وىذه ال يرفضها مسلم 

 .(1)اًل(رضي باهلل رباً وباإلسبلـ ديناً ودبحمد نبياً ورسو 

  م يبُت رأيو بالدؽلقراطية على أهنا شكل من أشكاؿ  احلكم ذبسد مبدأ الشورى: )وادلسلم الذي يدعو إىل

الدؽلقراطية إظلا يدعو إليها باعتبارىا شكبًل للحكم غلسد مبادئ اإلسبلـ السياسية يف اختيار احلاكم وإقرار 

ومقاومة اجلور ورفض ادلعصية وخصوصاً إدا وصلت إىل  الشورى والنصيحة واألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر 

 . (2)كفر بواح فيو من اهلل برىاف(

  ويقوؿ أنو ؽلكن التأكيد يف الدستور بأف دين الدولة ىو اإلسبلـ وال غلوز اخلروج عنو مع أف ىذا التأكيد

الدولة ىو ربصيل حاصل : )وشلا يؤكد ذلك أف الدستور ينص مع التمسك بالدؽلقراطية على أف دين 

اإلسبلـ وأف الشريعة اإلسبلمية ىي مصدر القوانُت وىذا تأكيد حلاكمية اهلل أي حاكمية شريعتو وأف ذلا 
                                                 

(1)
 . 043فقو الدولة، القرضاوي، ص   

(2)
 . 043فقو الدولة، القرضاوي، ص   
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الكلمة العليا وؽلكن إضافة مادة يف الدستور صرػلة واضحة أف كل قانوف أو نظاـ ؼلالف قطعيات الشرع 

وة إىل الدؽلقراطية اعتبار حكم الشعب بديبًل فهو باطل وىي يف الواقع تأكيد ال تأسيس ال يلـز إذف من الدع

عن حكم اهلل إذ ال تناقض بينهما ولو كاف ذلك الزما من لواـز الدؽلقراطية فالقوؿ الصحيح لدى احملققُت 

من علماء اإلسبلـ أف الـز ادلذىب ليس دبذىب وأنو ال غلوز أف يكفر الناس أو يفسقوا أخذًا ذلم بلواـز 

 . (1)ف هبذه اللواـز بل قد ال يفكروف فيها بادلرة(مذىبهم فقد ال يلتزمو 

  

أنو يوجد خبلؼ  )الشورى اإلسالمية والديمقراطية الغربية(يرى زلمد عمارة يف حبثو  (2):المفكر محمد عمارة -4

واضح بُت الشورى والدؽلقراطية يف الفلسفة وادلقاصد أما يف اآلليات واإلجراءات وادلؤسسات ال يوجد 

 تفًتؽ اليت اجلزئية ل إف الشورى ذىبت أبعد من الدؽلقراطية يف تقرير احلرية حيث يقوؿ: )أماخبلؼ بينهما ب

 االبتدائي التشريع يف السيادة دبصدر" خاصة فهي الغربية، الدؽلقراطية عن اإلسبلمية الشورى فيها

 بعض أمساه ما صورة يف اوإم صراحة، إما واألمة، للشعب ابتداء التشريع يف" السيادة" ذبعل فالدؽلقراطية"...

 ،"السيادة" فإف م، ومن...  االنسانية الفطرة أصوؿ -بنظرىم ؽلثل الذي"  الطبيعي القانوف"  بػ مفكريها

"  فإف اإلسبلمية، الشورى يف أما... واألمة الشعب...  لئلنساف علا الدؽلقراطية، يف" السلطة" وكذلك

 وليست"  إذلي وضع"  ىي اليت" الشريعة"  يف ذبسدت وتعاىل، وسبحان هلل، ىي ابتداء، التشريع يف" السيادة

 والتفصيل اإلذلية، الشريعة ىذه على البناء سلطة ىي" التشريع"  يف لئلنساف وما...  طبيعياً  وال بشرياً  إفرازاً 

...  لنظرياهتا والتقنُت لكلياهتا والتفريع ومبادئها، واصوذلا وقواعدىا نصوصها من واالستنباط جململها،

                                                 
(1)

 . 043فقو الدولة، القرضاوي، ص   
(2)

)ويكيبيديا .القاىرة باألزىر بحوث اإلسبلميةرلمع ال مفكر إسبلمي، مؤلف وزلقق وعضو 1931  محمد عمارة مصطفى عمارة  
 ادلوسوعة احلرة( .

https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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" البشرية السلطة" تظل أف شريطة مسادي، شرع بو ينزؿ مل فيما االجتهاد سلطة االنساف ذلذا وكذلك،

 كاف ولذلك... التشريع يف االسبلـ فلسفة بإطار زلكومة أي الشرعي، واحلراـ احلبلؿ معايَت بإطار زلكومة

 اهلل ال ،"الفقيو" ىو االنساف وكاف.. .االنساف ال" الشارع"  ىو اإلسبلمي، التصور يف وتعاىل سبحانو اهلل

 "... وحاكميتو اهلل حكم" فيها يتمثل إذلية، وفلسفتها وثوابتها ومبادؤىا الشريعة فأصوؿ... 

 يف األوسع ادلساحة ىي اليت" العفو" ودلناطق للمستجدات واجتهاداً  وتطويراً  وتفريعا وتنمية تفصيبلً  عليها، البناء أما

 يتمثل اجلانب ىذا ويف...  اهلل حباكمية احملكومة اإلنساف، سلطات فيهما تتمثل وتقنُت، فقو فهو الدنيوية، ادلتغَتات

 . (1)(... الغربية الدؽلقراطية وبُت اإلسبلمية الشورى بُت األساسي واالختبلؼ اجلوىري الفارؽ

 رتُت لئللو ويبُت عمارة أف سبب االختبلؼ بُت الشورى والدؽلقراطية يعود إىل نظرة كل من احلضا

والكوف واإلنساف فاحلضارة الغربية ترى أف اهلل ىو الذي خلق الكوف م ترؾ تدبَتىا للبشر خبلفاً 

 للنظرة اإلسبلمية اليت تعترب أف اهلل ىو اخلالق للكوف وىو ادلدبر لو حيث يقوؿ:

-االسبلمية– رتُتاحلضا من كل بنظرة وثيقة صلة -والدؽلقراطية الشورى بُت– واالختبلؼ التمايز )وذلذا

 الكوف يف ودلكانتو اإلنساف، تدبَت وحدود...  اإلذلية الذات وتدبَت عمل نطاؽ وحلدود للكوف، -والغربية

 322-384" } ارسطو" عند وخاصة القدؽلة، اليونانية النظرة ففي ... اهلل وبُت اإلنساف بُت وللعبلقة... 

 وفق يعمل تركو م وحركو، العامل، خلق قد اهلل أف صلد – ةاحلديث الغربية النهضة تراث مثلت اليت وىي{  ـ ؽ

 فالعامل...  العامل ىذا حلركة إذلي تدبَت او رعاية أو تدخل دوظلا فيو، ادلودعة الذاتية واألسباب وقوانينو طبائعو

 ذهوى... السماوية شرائعو وحاكمية اهلل، تدبَت عن اخللق بعد...  بذاتو مستقل الفلسفة، ىذه ويف ىنا،

 الذي االصليلي ادلبدأ على تعتمد احلديثة الغربية العلمانية النهضة يف وجدناىا اإلذلي، التدبَت حلدود النظرة

                                                 
(1)

 حبث )الشورى اإلسبلمية والدؽلقراطية الغربية( .  
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 خبلص وعند" اخللق" عند وقف الذي اإلذلي التدبَت إطار بُت فيفصل هلل، وما هلل لقيصر ما لقيصر غلعل

 اإلنساين، العمراف تدبَت يف السيادة أعطاه الذي – اإلنساين التدبَت إطار وبُت – السماء وشللكة الروح

 ىذه يف العامل أف فكما البشرية والسلطة السيادة ىذه على اإلذلية احلاكمية من قيود دوظلا الدنيوي، وادللكوت

...  فيو ادلودعة الذاتية والقوى األسباب تدبره خالقو تدبَت عن بذاتو مستقل – للدؽلقراطية الغربية الفلسفة

 وال إذلية حاكمية دوظلا والتجربة، بالعقل واجملتمع الدولة يدير بذاتو، مستقل الفلسفة ىذه يف نسافاال فكذلك

 يف" السيادة" لو كانت ىنا ومن...  بإطبلؽ وادلختار احلر ،" الكوف سيد" فهو...  مساوية شرعية رعاية

 العلمانية يف ادلطلقة واحلرية ستقبلؿاال ىذا لو إف بل...  وإطبلؽ بتعميم التنفيذ، يف" السلطة" مع التشريع،

 . واألخبلؽ القيم دبنظومة الشاملة،

...  الكوف يف اإلنساف ومكانة...  اإلذلية الذات عمل ونطاؽ...  الكونية للرؤية الفلسفي البعد عن ىذا 

 النشأة يف – علمانية لذلك، كانت، واليت...  الغربية للدؽلقراطية الفلسفي األساس يف وسيادتو، وحريتو

 ... والتطبيقات

"  ومدبر...  خالق"  ىو وإظلا...  وفقط" خالق" رلرد ليس وتعاىل، سبحانو اهلل فإف اإلسبلمية، النظرة يف أما

 عواـ لكل ورعاية معا، التشريع ويف التكوين يف" حاكمية" ولو أبداً، دائم تدبَته فاف أبداً، دائم خلقو أف وكما

  ....ادلخلوقات

 الدؽلقراطية عن اإلسبلمية الشورى فيها تتمايز اليت الفلسفية اجلزئية والتحديد، احلصر وجو على ىي تلك 

 (... الغربية

 ما ويرى أف ما عدا ىذه النقطة فالشورى متفقة مع الدؽلقراطية وال خبلؼ بينهما حيث يقوؿ: )أما 

 وجعل...  العاـ رأيال واذباه اجلمهور ورأي األمة رضا على والسلطة احلكم تأسيس من ذلك، عدا
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 اختيار وكذلك...  لؤلمة ىي عزذلم، ويف وزلاسبتهم، مراقبتهم ويف احلكاـ، اختيار يف السلطة

 فإهنا...  والقضاء والرقابة والتنفيذ التقنُت لسلطات ادلمثلة ادلؤسسات لتكوين النيابية والنظم اآلليات

 احلاؿ وكذلك .. اإلسبلمية الشورى وبُت الغربية الدؽلقراطية بُت اتفاؽ مساحة اإلصباؿ وجو على

 الذي ادلبدأ وىو...  والقضاء والتنفيذ التشريع سلطات– السلطات بُت الفصل ونظاـ مبدأ مع

 فيو ذىبت ردبا بل...  اإلسبلمية الشورى وربتاجو تقبلو شلا فإنو...  الغربية الدؽلقراطية عليو تعارفت

 الغربية( الدؽلقراطية التجارب ذىبت شلا ضلوأف وأعمق أبعد االسبلمية احلضارة ذبربة

 ىي -حقيقتها يف الشورى إف وؼلتم عمارة حبثو مؤكدًا على أف الدؽلقراطية متوافقة سباما مع الشورى يف آلياهتا فيقوؿ: )

 الرأي استخراج آليات" ... اآلليات" يف أدخل -ذاهتا حد يف– فهي الرأي استخراج ىي وادلشاورة" ... ادلشاورة" من اسم

 الذي ادلوضوع يف يأيت فإنو بينهما التمايز أما...  الدؽلقراطية آلليات نقيضاً  تكوف اف ال ؽلكن -االعتبار هبذا– وىي... 

 عمل لسلطات إذلية حدوداً  الدؽلقراطية تعرؼ ال حُت فعلى...  اآلليات ىذه عمل نطاؽ ويف...  اآلليات ىذه فيو نعمل

...  سبحانو بو ؼلتص الذي تدبَته أي..  هلل ىو أمر" ... األمر" من نطاقُت بُت اإلسبلمية الشورى سبيز آلياهتا، وإعماؿ

 ...  شوراه تكوف وفيو اإلنساف، مقدور يف ىو تدبَت، ، أي"وأمر"

 لغربيةا الدؽلقراطية وبُت االسبلمية الشورى بُت التمايز يرد ادلقاصد ويف...  احلدود ويف...  الفلسفة ويف...  ادلرجعية ففي 

 . (1)(... واخلربات...  والنظم...  وادلؤسسات...  اآلليات يف وليس... 

 

 :(1)الغنوشي المفكر السياسي محمد راشد -5

                                                 
(1)

 حبث بعنواف )الشورى اإلسبلمية والدؽلقراطية الغربية( .  
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  يبُت الغنوشي يف كتابو فقو الدؽلقراطية أف الدؽلقراطية ذلا مفهـو واسع يشمل عدة معاف وأهنا نظاـ سياسي

 وصبلة من اآلليات فقط حيث يقوؿ:

نظام سياسي يجعل السلطة يتسع دلعاف كثَتة، ولكنها قد تلتقي عند معٌت أهنا  مفهوم واسعؽلقراطية "إف مفهـو الد

للشعب ويمنح المحكومين الحق في اختيار حكامهم وفي التأثير فيهم والضغط عليهم، وعند القتضاء 

النتخاب احلر. وبالتايل ػلقق قد زبتلف من نظاـ دؽلقراطي إىل آخر، ولكنها تلتقي عند آلية ا تغييرىم عبر آليات

ىذا النظاـ التداوؿ على السلطة عرب صناديق االقًتاع ويضمن للناس حريات عامة، كالتعبَت وتكوين األحزاب، كما 

تضمن للشعب سيادتو على النظاـ السياسي وربقق صبلة من  فالديمقراطية آليةيضمن استقبلؿ القضاء. وبالتايل 

 احلقوؽ وربمي احلريات وربصن الناس ضد اجلور واالستبداد".ادلضامُت والقيم اليت تصوف 

حىت ال نذىب وػلاوؿ أف ػلدد الدؽلقراطية دبجموعة من اآلليات بعيدًا عن البعد الفلسفي للدؽلقراطية حيث يقوؿ: )

صوره من  نقصد بالديمقراطية نظامًا رئاسيًا وإن تنوعتبعيدًا يف متاىة ربديدات الدؽلقراطية وحرصًا على الوضوح 

مسيحيًا أـ يهوديًا أـ بوذيًا أـ ىندوسيًا علمانياً  رئاسي إلى برلماني وخلفياتو الثقافية من حيث عالقتو بالدين

يلتقي على تعدد في خلفياتو وأشكالو في مبادئ تترجمها في الواقع جملة من متشددًا أـ علمانيًا معتداًل فإنو 

دبعٌت اشًتاؾ أىل الببلد  النظام السياسي على أساس مبدأ المواطنة القوانين واآلليات أىم ىذه المبادئ قيام

على إقامة نظاـ  -باعتبارىم شعباً  –صبيعًا يف امتبلؾ الوطن وحقوؽ متساوية فيو وعلى أساس تعاقد صريح بينهم 

من ثم تأتي جملة من اآلليات يمارس الشعب سياسي )دولة( ىم أصحاب السلطة عليها ؽللكوهنا وال سبلكهم 

خاللها ىذه السيادة بما يحقق تداول السلطة سلميًا وذلك عبر انتخابات نزيهة حق المشاركة فيها على قدم 
                                                                                                                                                                    

(1)
التونسية ومساعد األمُت  حركة النهضة ، زعيمتونسي إسبلمي ىو سياسي ومفكر 1941 يونيو 22 ولد يف بالفرنسية يراشد الغنوش  

اإلخواف  جلماعة وعضو مكتب اإلرشاد العاـ العادلي ونائب رئيسو العادلي لعلماء ادلسلمُت االرباد العاـ لشؤوف القضايا واألقليات يف
 يبيديا ادلوسوعة احلرة( .. )ويك.ادلسلمُت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1941
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86#.D8.A8.D8.B9.D8.B6_.D8.A3.D8.B9.D8.B6.D8.A7.D8.A1_.D9.85.D9.83.D8.AA.D8.A8_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.B1.D8.B4.D8.A7.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86#.D8.A8.D8.B9.D8.B6_.D8.A3.D8.B9.D8.B6.D8.A7.D8.A1_.D9.85.D9.83.D8.AA.D8.A8_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.B1.D8.B4.D8.A7.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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وقد يكوف واجباً وليس رلرد حق وتعد العملية االنتخابية ادلصدر الذي تستمد منو   المساواة متاح لجميع المواطنين

 رئيس الدولة أو رئيس حكومة ضمن دورية زلددة وكذا كل السلط يف الدولة شرعيتها السلطة التنفيذية شلثلة يف

انتخابات اذليئة الربدلانية وقد سبتد العملية االنتخابية لتشمل السلط التنفيذية الفرعية فضبًل عن مؤسسات احلكم احمللي  

ائر رلاالت كالبلديات ومؤسسات اجملتمع ادلدين مثل النقابات وما إليها من سلتلف ادلؤسسات األىلية اليت تغطي س

اىتمامات اجملتمع  دبا ػلقق بشكل دوري اختبار تطور اذباىات الرأي العاـ صاحب السلطة ليعرؼ موقع األغلبية 

ولَتاجع كل طرؼ سياساتو يف ضوء ذلك كما يضمن لؤلقلية أف تعارض وإبقاء الباب أمامها مفتوحًا للوصوؿ إىل 

فإن ىذا ألف احلرية وما تقتضيو من اختبلؼ ىي من فطرة اإلنساف احلكم كلما ربوؿ الرأي لصاحلها فتحولت اغلبية و 

مثل حرية التفكَت واالعتقاد  النظام يضمن حق الختالف وممارسة الحريات اإلنسانية بشكل علني ومنظم

وفق شروط احملاكمة  وحق التقاضي إلى قضاء مستقلوادلمارسة الدينية وحق التعبَت وإقامة اجلمعيات واألحزاب 

دلة ادلتعارفة وكذا احلريات اخلاصة كما يبذؿ الوسع يف توفَت احلد الضروري يف األقل من مقومات الكرامة اإلنسانية  العا

من قواعد كالشغل اجملزي والصحة والتعليم وتكاد تشًتؾ يف إقرار ىذه احلقوؽ اإلعبلنات احلقوقية اإلنسانية كما أف 

وإقامة بعضها رقيبًا على  ابل تمركزىا في النظام الديكتاتوريىذا النظام توزيع السلطات على أوسع نطاق مق

بعض ومساءلة كل صاحب سلطة وزلاسبتو سواء عرب الصحافة أـ عرب مؤسسات دستورية سلتصة دبا يضمن خضوع  

كما يضمن مبدأ المحاسبة ويضمن بالنتيجة يسر ممارسة حق سحب كل شلارسة للسلطة يف أي رلاؿ للقانوف 

واذلدؼ من كل ىذه اآلليات ىو توفَت شروط الكرامة اإلنسانية واخلبلصة ىناؾ نظاـ دؽلقراطي   الهاالسلطة واستبد

كلما كاف متاحًا للمحكومُت زلاسبة حكامهم بشفافية واستبداذلم بيسر دوف مشقة وال عنف أي كلما كاف القانوف 

 .(1)معرباً عن إرادة الناس وصوتو األعلى(

                                                 
(1)

 . 57فقو الدؽلقراطية، الغنوشي، ص   



  شامنا للدراسات واألحباث حترير مصطلح الدميقراطية

86من  61الصفحة   

 shamuna.org2014@gmail.com:mail-E 

 :facebookمركز شامنا للدراسات واألبحاث 

22;2775766097:phone: 

Telegram: shamuna1  

 

 أف مفردات الدؽلقراطية متفقة مع اإلسبلـ وأف اخلبلؼ بينهما راطية واإلسبلـ يبُت أما أوجو الشبو بُت الدؽلق

عينة دؽلقراطية أو غَت بالنسبة للمرجعية وىذا ال إشكاؿ فيو ألف كل الدوؿ تقـو على أسس فلسفية م

 دؽلقراطية حيث يقوؿ:

ى ادلتخصصة والشورى العامة اليت ذبعل )دولة اإلسبلـ ىي دولة الناس الذين غلتهدوف فيصيبوف وؼلطئوف عرب الشور  

احلاكم رلرد خادـ للشعب ووكيل عنو يعمل ربت رقابتو يف إنفاذ حكم اهلل وإرادة الشعب فهي حكومة مدنية من كل 

وجو طريقها االختيار الشعيب كما سيأيت ػلكمها قانوف يتساوى أمامو كل مواطٍت الدولة بصرؼ النظر عن جنسياهتم 

تلف آليات سَتىا عن الدؽلقراطيات ادلعاصرة إال دبرجعيتها اخللقية العلوية مرجعية الشريعة وما من دولة واعتقادىم ال زب

ة سبثل ادلوجهات الكربى لسياساهتا بصرؼ النظر عن يدؽلقراطية أو غَت دؽلقراطية إال وتقـو على أسس فلسفية وقيم

 . (1)بادئ حقوؽ اإلنساف أو مبادئ القانوف الطبيعي(ممصدرىا أرضياً كاف أـ مساوياً صرػلاً أـ ضمنياً من مثل 

 ي أفضل األدوات للشورى وما يسمى بالشورى الدؽلقراطية:م يقرر أف الدؽلقراطية ى

والقيمة  ادلبدأ)الدؽلقراطية تقدـ للشورى اإلسبلمية أفضل األدوات للتعبَت عن سلطة األمة ونقل الشورى من مستوى 

وادلقصد الشرعي إىل جهاز حكم يضع حداً حلكم االنفراد واالستبداد ويضمن سلطاف األمة على اخللقية وادلوعظة الدينية 

حكامها نصباً ذلم ورقابة عليهم وتنحية واستبدااًل ذلم وتلك ىي الشورى الدؽلقراطية أي الشورى ادلنضبطة وليست السائبة 

عليو احلاؿ معظم عهود اإلسبلـ بعد حيث يستشَت جبللتو من شاء مىت شاء ويأخذ وبدع ما يشاء كما كاف 

 .(2)الراشدين(

                                                 
(1)

 . 03فقو الدؽلقراطية، الغنوشي، ص   
(2)

 . 65فقو الدؽلقراطية، الغنوشي، ص   
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  ويقرر الغنوشي أف الدؽلقراطية ال ؽلكن أف تكوف يف رلتمعات تعيش يف جو من االضطراب والفوضى كمجتمعاتنا

بل ال بد أف سبر عرب مراحل سلتلفة وىي الدؽلقراطية التوافقية حيث يقوؿ: ))أما إذا كانت الدؽلقراطيات ناشئة يف 

رت بأزمات وظروؼ استثنائية كاالحتبلؿ وسللفاتو شوشت على شخصيتها احلضارية دبا جعل ادلشًتؾ بُت أمم م

فليس ىناؾ من سبيل للتحوؿ الدؽلقراطي غَت  -كما ىو حاؿ أمتنا  –النخب زلدودًا والنمط االجتماعي سلتلفًا 

التثقيف بقيم راسخة يف ديننا وتراث ترسيخ القناعة لدى اجلميع بأعلية العملية الدؽلقراطية للجميع وترسيخ 

التطبيق الراشد لئلسبلـ مثل ادلواطنة والتعددية والسماحة واحًتاـ إرادة األمة وكرامة اإلنساف وسائر حقوقو والصرب 

على احلوار وتطمُت األقلية خاصة بأف األغلبية لن ربيف هبا مقابل تطمُت األقلية لؤلغلبية بأهنا لن تستظهر عليها 

ر احمللي وال األجنيب ردبا تكوف الدؽلقراطية الوفاقية يف مرحلة االنتقاؿ وليست الصراعية ىي األوفق حىت سبر بالعسك

ادلرحلة االنتقالية وتتشكل قاعدة لئلصباع ادلفقود اليـو بُت النخب وىو أساسي للدؽلقراطية واالستقرار وحىت ذلك 

يصدؽ اجلميع مع اجلميع وسبكُت اجلميع ليس فقط من احلُت ال مناص من أف يصرب بعضنا على بعض ويصابر و 

حقوؽ متساوية بل أكثر من ذلك ضرورة استعداد األغلبية أف زبوؿ األقلية أكثر من حصتها تطمينًا ذلا وحرصاً 

على وجودىا يف كل مواقع القرار وسدًا للباب يف وجو التدخل اخلارجي... وال بأس أف ؼلصص  حد أدىن يف 

 ت والفئات ادلضطهدة كاألقليات والنساء إىل أف يعتدؿ ادليزاف فيلحق الضعيف بالقوي(السلطة لؤلقليا

 ( :واخلبلصة م يقرر الغنوشي أننا شلكن أف نأخذ الدؽلقراطية كآليات دوف النظر إىل األدجلة أو فلسفة الدؽلقراطية

اإلسبلـ وكذا ذبنبنا أدجلة الدؽلقراطية أنو إذا ذبنبنا النظر السطحي الفقَت الذي يقيم تناقضًا بُت الدؽلقراطية و 

أف يناقض مبادئ  وعلمناه ونظرنا ذلا باعتبارىا صبلة من اآلليات والًتتيبات ليس فيها ما يناقض وال يتصور أصبلً 

وقيم اإلسبلـ يف احلكم بل اإلسبلـ سيكوف أسعد اإليديولوجيات بتطبيق اآلليات الدؽلقراطية وستمثل اجلسم 

على األقل يف  –ا افتقدتو الشورى فظلت رلرد قيمة خلقية وطيفًا روحيًا رلنحًا ومثبًل أعلى حلامل الذي طادل
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بينما ظلت عاملة يف مستوى الفكر والفقو جسدهتا صبلة من ادلدارس يف حُت ربولت الشورى  -مكمستوى احل

مر العاـ أي السياسة بيد كل يف ظل الدؽلقراطية ادلعاصرة نظامًا سياسيًا يكفل ربقيق مثاؿ الشورى أف يكوف األ

   . (1)ادلواطنُت ) وأمرىم شورى بينهم(

  أما رده على الرافضُت للدؽلقراطية بأهنا حكم الشعب وال حكم إال هلل ومن يرض حبكم الشعب فقد كفر

)وإذا جردنا الدؽلقراطية من زلاوالت األدجلة والتبسيط فهو يبُت أهنا كلمة حق يراد هبا باطل حيث يقوؿ: 

اعتربناىا صبلة من اآلليات والًتتيبات كفيلة بإدارة االختبلؼ سلميًا وكذا ربقيق تداوؿ السلطة وقادرة على و 

أف تتحرؾ فوؽ أرضيات ثقافية متعددة مسيحية بوذية ىندوسية يهودية علمانية ومل ال إسبلمية واجملاؿ ىنا 

اـ وإظلا سلطة اجتهادية مفتوحة يف أرحب حيث ال كنيسة تنطق باسم السماء وال أحد ؼلتص بوحي أو إذل

وجو كل العقبلء العارفُت عندئذ تبدو عمليًا قاعدة )حكم الشعب( ليست مطلقة رغم أف ظاىرىا كذلك 

نعم حلكم الشعب ولكن يف إطار صبلة من القيم والثقافات واخليارات اليت تعرب عن الشخصية احلضارية 

حرياتو واختياراتو وىي عادة تكوف شبرة تراكم تارؼلي وليست لشعب معُت ففي نطاؽ دائرتو الواسعة تتحرؾ 

شبرة لقرار فوقي فإذ غلتمع الربدلاف يف أي دؽلقراطية فإف جدوؿ عملو ال يتضمن اإلطار العاـ الذي تتشكل 

منو شخصية البلد كاللغة والدين وكل ادلقومات اليت تتشكل منها شخصيتو ونظامو العاـ وتتحرؾ يف إطارىا 

وكل مؤسساتو وخياراتو الدساتَت تعرب عن ذلك اإلطار وليس يف كل يـو يعاد النظر يف الدساتَت بل  حرياتو

أحيانًا تكوف من الوضوح واالستقرار فبل ربتاج معهما للكتابة كما ىو يف بعض الدؽلقراطيات العريقة مثل 

 آخر يف الدؽلقراطيات العريقة بريطانيا وىو ما غلعل من العملية االنتخابية اليت تنقل احلكم من حزب إىل

                                                 
(1)

 . 68فقو الدؽلقراطية، الغنوشي، ص   
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ادلستقرة ليست انتقااًل من النقيض إىل النقيض وإظلا من الشبيو إىل الشبيو ألف االتفاؽ بُت النخب قائم على 

 . (1)ظلط اجملتمع وقيمو الكربى اليت تشكل ىوية األمة ونظامها العاـ (

ر اذلوة بُت احلركات اإلسبلمية والدؽلقراطية( أنو يرى العوا يف مقالة بعنواف )جس (2):محمد سليم العواالمفكر   -6

من اخلطأ ادلقارنة بُت اإلسبلـ والدؽلقراطية ألف اإلسبلـ منهج حياة أما الدؽلقراطية فهي حل دلشكلة احلكم 

على أف اإلسبلـ منهج حياة ودين تعبد ، أما الدؽلقراطية  -وال ينبغي لو  –حيث يقوؿ: )ال يعًتض أحد 

عظم الباحثُت على أهنا طريقة حلل مشكلة احلكم ، هبا يتخلص الناس من أف يكونوا مستعبدين فينظر اليها م

حلاكم مستبد مدى حياهتم. ولذلك ادلقارنة بُت الدؽلقراطية واإلسبلـ ، أو اخًتاع ثنائية امسها الدؽلقراطية 

 كما يقوؿ العديد من ادلفكرين.  ،واإلسبلـ اخًتاع خاطئ 

غَت حقيقية ، اإلسبلـ أمشل ، وأعم ، وأكمل ، وأمت من أف يكوف  -بلـ والدؽلوقراطية اإلس –ىذه الثنائية 

حبًل دلسألة جزئية ، بينما الدؽلقراطية حل دلسألة جزئية ىي مشكلة احلكم ، وتداوؿ السلطة ، والتعبَت عن 

 الرأي ، واحلرية(.

  وىي مقابل حكم اهلل : )وىنا م غليب على من يقوؿ بأف الدؽلقراطية كفر حبجة أهنا حكم الشعب

تقـو شبهة يسوقها بعض اإلسبلميُت الذين يعتقدوف بكفر الدؽلقراطية ، حيث ؼللطوف بُت مفهـو 

يقولوف أف مصدر السلطة يف الدؽلقراطية ىو الشعب ، بينما يف اإلسبلـ  ،السلطة ومفهـو احلكم 

 قراطية؟احلكم هلل فقط ، فكيف نوفق بُت ىذا القوؿ وبُت مفهـو الدؽل

                                                 
(1)

 . 69فقو الدؽلقراطية، الغنوشي، ص   
(2)

، ومستشار القانوف التجاري مفكر إسبلمي وكاتب وزلامي متخصص يف (باإلسكندرية 1942 ديسمرب 22) محمد سليم العوَّا  
. )ويكبيديا ادلوسوعة لبلرباد العادلي لعلماء ادلسلمُت ت يف بلداف عربية شىت، واألمُت العاـ السابققانوين عمل لدى العديد من احلكوما

 احلرة(.

https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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مفهـو السلطة للشعب يعٍت أف الشعب ىو الذي يويل ، وىذا ادلفهـو قاـ يف اإلسبلـ منذ وفاة النيب  صلى 

 اهلل عليو وسلم حيث وىل الناس اخللفاء من بعده ومن بعدىم األمراء وادللوؾ.

صلى  -عد النيب وكل َمْن حكم ب -صلى اهلل عليو وسلم  -فالسلطة للشعب يف اإلسبلـ من بعد وفاة النيب 

من الراشدين ادلهديُت حكم باختيار الناس ، وىذا معٌت السلطة للشعب. أما كيف ػلكم؟  -اهلل عليو وسلم 

 فإنو ػلكم بشريعة اهلل ، فاحلكم هلل ، والسلطة للشعب(.

 ويضيف الدكتور زلمد سليم العوا أنو يف األنظمة اجلمهورية الدؽلقراطية ال ُتطرَح ثوابت اجلمهورية 

للنقاش ، وال يُطرَح على الربدلاف أف يغَت اللغة وادلعتقدات والثوابت اليت صبعت الناس يف إطار دولة 

 واحدة.

ما توصل إليو الغرب بعد ذبارب عديدة وصراع وما أمسوه بالدؽلقراطية يتفق سباـ مع مقاصد اإلسبلـ  ويرى أف

طبيعة ادلنهاج اإلذلي ومقاصده فإنو ؽلكن القوؿ أف  ومبادئو حيث يقوؿ: )بعد ىذا التقدًن ادلوجز وبالنظر اىل

العديد من مبادئ اإلسبلـ العامة وأحكامو ىي نفس ادلبادئ واألحكاـ اليت توصل اليها الغرب عرب قروف من 

، ووضع ف الناجح والصاحل من ىذه التجاربالتجريب واالنتكاسات واحلروب والصراعات. وقد صبع الغربيو 

فيما أمساه بالدؽلقراطية. وعليو ال يعيب البعض ادللتـز استخداـ ىذه ادلبادئ بأمسائها الغربية ذلا آليات تنفيذية 

إذا كاف ذلك يصب يف مصلحة اإلسبلـ. فالعدؿ ىو العدؿ واحلرية ىي احلرية  –كما ىو احلاؿ يف تركيا   -

 .(1)كما أف عدؿ أٍي منهما زلمود(والكرامة اإلنسانية ال تتغَت بتغيَت ردائها فظلم ادلسلم وغَت ادلسلم مذمـو  

من خبلؿ عرض أقواؿ العلماء السابقُت عن مفهـو الدؽلقراطية صلد أهنم ينظروف إىل الدؽلقراطية على أهنا 

أسلوب دلمارسة احلكم بعيدًا عن فلسفتها وأهنا ال ؽلكن أف تنشأ إال يف ظل بيئة مستقرة بثقافاهتا وعاداهتا 

                                                 
(1)

 . مقالة بعنواف )جسر اذلوة بُت احلركات اإلسبلمية والدؽلقراطية(  
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ثابتة ال تتغَت يف ظل الدؽلقراطية وأف الدؽلقراطية اليت ىي دبعٌت حكم الشعب ال وثوابتها وأف ىذه الثقافات 

تقابل حكم اهلل بل تقابل احلكم االستبدادي لذلك ال يوجد تناقض بُت اإلسبلـ والدؽلقراطية وأف اإلسبلـ 

 قد تبٌت آليات الدؽلقراطية من خبلؿ الشورى واحلرية ونقد احلاكم. 

 

 كز بحثية اىتمت بموضوع الديمقراطية في ظل الثورة السورية:المبحث الثالث: مرا  

مل تكن اخلبلفات ضلو الدؽلقراطية مطروحة وكانت الشعارات ادلرفوعة ضلو  2011مع بداية انطبلؽ الثورة السورية عاـ 

حلركات اإلسبلمية يف إسقاط النظاـ ولكن مع تسليح الثورة السورية وربرير مناطق كبَتة من الثورة السورية وظهور عدد من ا

ببلد الشاـ وتشكيل االئتبلؼ ظهرت اخلبلفات ضلو شكل الدولة ىل ىي دولة دؽلقراطية؟ ىل الدؽلقراطية كفر؟ ىل نأخذ 

باإلجراءات ونبتعد عن فلسفتها؟ وبدأت مؤسسات حبثية نابعة يف ظل الثورة السورية يف البحث عن مفهـو الدؽلقراطية 

 )مركز شامنا وعلماء ودعاة الثورة السورية. وحكمها ومن ىذه ادلؤسسات 

 (: 2014 -الشورى وتطبيقاهتا ادلعاصرة )مركز شامنا للدراسات واألحباث -1

 عرض مركز شامنا نقاط االتفاؽ واالختبلؼ بُت الشورى والدؽلقراطية وخلص إىل النتيجة اآلتية:

طية يف رحلتنا لتطبيق نظرية الشورى يف نظاـ وسنحاوؿ ىهنا أف نوضح السبب الداعي لؤلخذ ببعض اآلليات الدؽلقرا

 احلكم: 

ال شك أفَّ االنتخابات أو نظاـ التصويت مل تكن معروفة يف تاريخ سلفنا الصاحل بشكلها ادلعاصر، ولكن ىذا   -أ

ال يعٍت أهنا نظم زلرمة شرعاً، بل إف مبدأ األغلبية أو األكثرية مبدأ بدىي، وال جداؿ فيو يف الفقو اإلسبلمي، 

وال بد للحاكم من أف يلتـز برأي أىل الشورى، فإف ىم اتفقوا  -كما بينا ذلك يف حبثنا ىذا–ف الشورى ملزمة أل
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لزمو األخذ برأيهم، وإف ىم اختلفوا فبل بد من األخذ برأي األغلبية، وال سبيل إىل معرفة ذلك إال باالنتخابات 

 بيل استكماؿ نظرية الشورى.  أو التصويت، فكاف سلوؾ سبيل االنتخابات والتصويت من ق

إفَّ االنتخابات والتصويت واألخذ برأي األكثرية إظلا ىو شلارسة للشورى، ألهنا تطبيق الشورى ػلتاج  -ب

إجراءات وتنظيمات تركت الشريعة أمر تفصيبلهتا وأشكاذلا للجماعة نفسها، وعليو فإف للجماعة أف زبتار 

 شلارسة ىذا احلق.  األسلوب الذي ؽلّكن األفراد واجلماعات من

وغلب التمييز بُت األصوؿ الشرعية الثابتة اليت ال غلوز اخلروج عنها أو تطويرىا، وبُت ما ىو زلل لبلجتهاد يف  -ج

 الفقو أو الشورى يف السياسة واحلكم، ومن أىم رلاالت االجتهاد تنظيم إجراءات الشورى والتشاور.

ق تغيَت أحكاـ اهلل تعاىل، وإظلا ىي وسيلة من وسائل معرفة رأي إف اخًتاع اجملالس النيابية ال يعٍت منحها ح  -د

ادلستشارين ادلمثلُت لرأي األمة، وىو وسيلة من وسائل ضبط احلاكم ومنع استبداده وظلمو، ويستتبع ىذا أف 

 القوؿ برفض مقولة  )حكم الشعب لنفسو( قوؿ غَت مسَلم بو .

من وسائل تغيَت شرع اهلل فإنو ؽلكن أف توضع مادة يف الدستور تنص صراحة  وإلزالة شبهة أف تتخذ اجملالس النيابية وسيلة

 .(1)على بطبلف كل حكم أو قرار أو قانوف ؼلالف الشريعة اإلسبلمية

 

: وىي مؤسسة حبثية تعمل على مشروع رلموعة موقف علماء ودعاة الثورة السورية من الديمقراطية -2

من ىذا ادلشروع قدمت حبثًا عن مفهـو الدؽلقراطية عاـ من ادلفاىيم يف ظل الثورة السورية ومن ض

حيث عرضت آراء بعض ادلفكرين اإلسبلميُت وموقفهم من الدؽلقراطية م خلصت إىل  2014

 النتيجة التالية:

                                                 
(1)

 مركز شامنا للدراسات واألحباث . -الشورى وتطبيقاهتا ادلعاصرة  
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 التأكيد على منطلقاتنا وتصوراتنا اإلؽلانية يف التعامل مع كل إجراء دنيوي حبيث نبتغي فيما آتانا اهلل رضا ادلوىل يف - أ

 الدنيا واآلخرة وعدـ تناقضو اإلجرائي وادلقاصدي مع مبادئ ديننا العظيم وفق ما جاء يف األوراؽ ادلقدمة.

وتعلن لكل العاملُت يف ادليداف السياسي واالجتماعي وادلدين أهنم مسؤولوف فرديا وصباعيًا على إدراؾ أف  - ب

ذه اإلجراءات ىي مفاتيح ينبغي أف ضلسن األساليب ىي يف حد ذاهتا مسؤولية كما أف الغايات كذلك وأف ى

استخدامها لفتح أبواب اخلَت العاـ الذي ػلقق مصاحل األمة وإغبلؽ كل منافذ ادلفاسد واألضرار العامة 

 واخلاصة أو غلعلنا طلتار خَت اخلَتين أو أخف الضررين.

 ضلقق التمايز بُت البناء واف ىذه اإلجراءات ستكوف بأيدي ادلؤمنُت وبأيدي غَتىم ومن خبلؿ صدؽ ادلؤمنُت - ت

 واذلدـ.

 إف اآلراء الفقهية والنظرات الشرعية االجتهادية تضع ىذا األمر بُت التأييد والرفض من باب التفكَت والتنظَت. - ث

وإف الواقع سيفرض على اخلرباء يف مواقع العمل ازباذ أحد الرأيُت حسب ما يروف أنو ػلقق لؤلمة تقدمها ورفعتها  - ج

 مستقبلها.وصبلح واقعها و 

وسيكوف التعاوف ادلستمر بُت العلماء واخلرباء ىو السبيل الوحيد لتحديد ادلوقف ادلناسب احملقق ذلذه ادلصاحل  - ح

 وادلقاصد.

وحينما توفر ىذا اللقاء وىذا التفاىم فإف شريعة اهلل ستبارؾ العمل ويتحقق هبذه الربكة كل أمل وإف واقع احلياة  - خ

ؾ العقل السليم الراشد معو ومواكبتها يف حركتها وإال سنبقى نلح  التباعد واستكرار حركيتها يستلـز ربر 

 ادلأساوي ما بُت الفهم الشرعي اجتهاداً والواقع احليايت حركة وتطبيقاً وتنزيبلً.
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ـ على العلماء والدعاة أف ؼلاطبوا األمة ويساعلوا يف تربيتها على كليات الشريعة من معاين الكرامة اإلنسانية واحًتا - د

العقل وتبٍت مفاىيم احلرية والعدؿ والقياـ بالقسط حبيث ال يقعوف يف فخ التضليل واخلداع واالستسبلـ 

 لبلستبداد والطغياف.

إف النماذج ادلعاصرة واألحداث العادلية ادلتسارعة كبلعلا يتطلب جهدًا كبَتًا دلواكبتهما وإثبات صبلحية ىذا 

  .(1)الدين لكل زماف ومكاف
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 بين األخذ والرفض للديمقراطية: العلماءلخالصة  اً تقويمي نهاية البحث نضع جدولً وفي 
 

 مالحظات خالصة الرأي التاريخ الصفة العالم  الرقم

رفاعة  1

 الطهطاوي

-1801 شيخ

1873 

  ج للدؽلقراطية يف مصر أوؿ من روّ 

صباؿ الدين  2

 األفغاين

سياسي 

 إسبلمي

1838- 

1897 

و يف طالب بأف يعاد للشعب حق

ادلشاركة يف احلكم عرب االنتخابات 

 والشورى

 

-1849 شيخ زلمد عبده 3

1905 

  الشورى تقابل الدؽلقراطية

زلمد رشيد  4

 رضا

-1856 مفكر 

1935 

دعوتو الستفادة أىل الشرؽ من 

 األوروبيُت

 

عبد الرضبن  5

 الكواكيب

-1849 مفكر

1903 

السياسة يف العصر الراشدي كانت 

 م ربولت إىل ادللكية دؽلقراطية سباماً 

 

أبو األعلى  6

 ادلودودي

-1309 مفكر

1979 

انتهاج الدؽلقراطية االنتخابية منهجاً 

 يف احلكم

 

-1906 مفكر سيد قطب 7

1966 

من كتاب  رفض الدؽلقراطية واعتبارىا كفر

معامل يف 
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 الطريق

عباس  8

زلمود 

 العقاد

-1889 كاتب

1964 

اإلسبلـ كاف سابقًا إىل تقرير 

 دؽلقراطية من غَتهال

كتاب 

الدؽلقراطية 

 يف اإلسبلـ

مالك بن  9

 نيب

- 1905 مفكر

1973 

اإلسبلـ من خبلؿ مبادئو وأحكامو 

يركز على غرس الشعور الدؽلقراطي 

 يف اإلنساف 

زلاضرات 

ألقاىا يف 

 ادلغرب

يوسف  10

 القرضاوي

الدؽلقراطية رلموعة من اآلليات  1926 شيخ

الدؽلقراطية  واإلجراءات السياسية أما

 االجتماعية واالقتصادية مرفوضة

كتاب من 

 لدولةافقو 

يوجد خبلؼ بُت الشورى  1931 مفكر زلمد عمارة 11

والدؽلقراطية يف الفلسفة وادلقاصد أما 

يف اآلليات واإلجراءات ال يوجد 

 خبلؼ بينهما

حبث الشورى 

اإلسبلمية 

والدؽلقراطية 

 الغربية

زلمد راشد  11

 الغنوشي

الدؽلقراطية رلموعة من اآلليات  1941 مفكر

بعيدًا عن البعد الفلسفي 

والدؽلقراطية ىي أفضل األدوات 

 للشورى

كتاب فقو 

 الدؽلقراطية
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زلمد سليم  12

 العوا

ال توجد مقارنة بُت الدؽلقراطية  1942 دكتور

واإلسبلـ فاإلسبلـ أمشل وأعم أما 

وما  الدؽلقراطية حل دلسألة احلكم

ب وىو الدؽلقراطية توصل إليو الغر 

 يتفق مع مقاصد اإلسبلـ

مقالة بعنواف 

جسر اذلوة 

بُت احلركات 

اإلسبلمية 

 والدؽلقراطية
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 اخلامتة

مفهـو الدؽلقراطية ؼلتلف من مكاف إىل مكاف )أثينا، الروماف( ومن عصر إىل عصر )العصور القدؽلة، العصور  -1

 .احلديثة( ومن بلد إىل بلد )بريطانيا، أمريكا( 

الدؽلقراطية يف العصور القدؽلة كانت إجراءات وأساليب دلمارسة السلطة ومل ربمل فلسفة خاصة وقد ظهرت  -2

 فلسفتها يف العصور احلديثة.

ظهرت الدعوات إىل الدؽلقراطية يف العصور احلديثة للتخلص من االستبداد اليت عانت منو أوروبا يف العصور   -3

اليت سبسك هبا ادللوؾ لتشييد سلطاهنم ومن أبرز الفبلسفة الذين نادوا بالدعوة  الوسطى وذلدـ النظريات الثيوقراطية

 إىل الدؽلقراطية )جوف لوؾ، مونتسيكو، روسو(.

ؼلتلف ربديد مفهـو الدؽلقراطية باختبلؼ وجهة النظر إليها )شكل من أشكاؿ احلكم، نظرية اجتماعية عامة(   -4

 لشعب وسلطة الشعب.ولكن ادلعٌت ادلشًتؾ للدؽلقراطية ىو حكم ا

 ازبذت الدؽلقراطية عدة أشكاؿ وأوصاؼ )الغربية، الليربالية، االجتماعية، ادلاركسية(  -5

غاية ادلذىب الفلسفي الدؽلقراطي ىو زلاربة احلكم االستبدادي ادلطلق الذي ساد يف أوربا، وبالّذات يف كّل من   -6

إىل األساس  الذي ػلتكرىا استناداً  ،دة ال ترجع للملكز أّف السيااإىل إبر  الفبلسفةإصللًتا وفرنسا، لذلك سعى 

 .أو الشعب ذاتو ،ٍت، وإظلّا السيادة ترجع إىل األّمة ذاهتاياإلذلي أو الد

وال  مصدرىا يف الدولة،و ة ىي مصدر السلطات، وإرادهتا ىي أصل السيادة األمّ  أفّ  ادلذىب الدؽلقراطي فحواه -7

إرادة األّمة ومرتكزة عليها؛ أّما الدؽلقراطية كنظاـ للحكم فادلراد بو النظاـ  شرعّية للسيػادة ما مل تكن منبعثة من
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اطي، أي يقـو على أساس إرادة األّمة وغلعلها عماد ىيئاتو، وبذلك يوَصف ر الذي يستوحي روح ادلذىب الدؽلق

   .حيث يضمن ذلك النظاـ ضباية احلقوؽ واحلريات، ويكفل استخدامها ،بالشرعّية

دلفكرين اإلسبلميُت الذين دعوا إىل األخذ بالدؽلقراطية كأسلوب للحكم األفغاين وزلمد عبده ورشيد من أبرز ا -8

 رضا ومالك بن نيب وادلودودي والغنوشي والقرضاوي وزلمد عمارة.

 القائلوف بالدؽلقراطية من ادلفكرين اإلسبلميُت يروف أنو ال تعارض بُت األخذ بالدؽلقراطية وربكيم شريعة اهلل. -9

يوجد اتفاؽ بُت ادلفكرين اإلسبلميُت يف األخذ بالدؽلقراطية كأسلوب حكم وإجراءات وأهنا ذبسيد  -10

عملي للشورى وقد ظهر اخلبلؼ يف البعد الفلسفي فمنهم من يرى عدـ األخذ بالبعد الفلسفي كمحمد عمارة 

الك بن نيب ومنهم من يرى أف ومنهم من يرى أف البعد الفلسفي للدؽلقراطية ال يتناقض مع اإلسبلـ ومبادئو كم

فلسفة الدؽلقراطية زبتلف من ثقافة إىل ثقافة ففلسفة الدؽلقراطية يف أوروبا زبتلف عن فلسفة الدؽلقراطية عند 

ادلسلمُت بسبب اختبلؼ األفكار وادلفاىيم وادلعتقدات كالغنوشي ومنهم من ينزع الدؽلقراطية عن اجلانب 

  كالعقاد .الفلسفي وإظلا ىي إجراءات وتدابَت

 ال زبرج الدؽلقراطية عن الثوابت ادلوجودة يف الببلد كموضوع تغيَت اللغة وادلعتقد . -11
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 قحلم
 ورقة حول مصطلح الديمقراطية

 مركز الحوار السوري هامنظللندوة التشاورية الخامسة التي  قدمها مركز شامنا
 في استانبول 2715\11\15-14بتاريخ 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
مفهـو الدؽلقراطية ؼلتلف من مكاف إىل مكاف )أثينا، الروماف( ومن عصر إىل عصر )العصور القدؽلة، العصور احلديثة( إن 

 ومن بلد إىل بلد )بريطانيا، أمريكا( .
الدؽلقراطية يف العصور القدؽلة كانت إجراءات وأساليب دلمارسة السلطة ومل ربمل فلسفة خاصة وقد ظهرت فلسفتها إف 
 العصور احلديثة.يف 
ظهرت الدعوات إىل الدؽلقراطية يف العصور احلديثة للتخلص من االستبداد اليت عانت منو أوروبا يف العصور الوسطى وقد 

وذلدـ النظريات الثيوقراطية اليت سبسك هبا ادللوؾ لتشييد سلطاهنم ومن أبرز الفبلسفة الذين نادوا بالدعوة إىل الدؽلقراطية 
 سيكو، روسو(.)جوف لوؾ، مونت

ؼلتلف ربديد مفهـو الدؽلقراطية باختبلؼ وجهة النظر إليها )شكل من أشكاؿ احلكم، نظرية اجتماعية عامة( ولكن و 
 ادلعٌت ادلشًتؾ للدؽلقراطية ىو حكم الشعب وسلطة الشعب.

 ازبذت الدؽلقراطية عدة أشكاؿ وأوصاؼ )الغربية، الليربالية، االجتماعية، ادلاركسية( 
ية ادلذىب الفلسفي الدؽلقراطي ىو زلاربة احلكم االستبدادي ادلطلق الذي ساد يف أوربا، وبالّذات يف كّل من إصللًتا غاإف  

ٍت، يإىل األساس اإلذلي أو الد الذي ػلتكرىا استناداً  ،ز أّف السيادة ال ترجع للملكاإىل إبر  الفبلسفةوفرنسا، لذلك سعى 
 .أو الشعب ذاتو ،ذاهتاوإظلّا السيادة ترجع إىل األّمة 

وال شرعّية  مصدرىا يف الدولة،و ة ىي مصدر السلطات، وإرادهتا ىي أصل السيادة األمّ  أفّ  ادلذىب الدؽلقراطي فحواهإف 
للسيػادة ما مل تكن منبعثة من إرادة األّمة ومرتكزة عليها؛ أّما الدؽلقراطية كنظاـ للحكم فادلراد بو النظاـ الذي يستوحي 

حيث يضمن  ،اطي، أي يقـو على أساس إرادة األّمة وغلعلها عماد ىيئاتو، وبذلك يوَصف بالشرعّيةر ب الدؽلقروح ادلذى
  .ذلك النظاـ ضباية احلقوؽ واحلريات، ويكفل استخدامها

ال مانع من األخذ هبا وإف  ؽلقراطية كآليات وإجراءات للحكم يوجد اذباىاف حوؿ األخذ بالدؽلقراطية األوؿ يرى أف الد
وأف ، أف اإلسبلـ من اهلل والدؽلقراطية من البشركانت من عند الغرب واالذباه الرافض للدؽلقراطية لعدة أسباب منها 

ين، الدؽلقراطية تعٍت حكم الشعب للشعب، واإلسبلـ يعٍت حكم اهلل مبدأ  اوأهن، وأف الدؽلقراطية أمر زُلَدث وابتداع يف الدِّ
  .من الغربمستورد 

من أبرز ادلفكرين اإلسبلميُت الذين دعوا إىل األخذ بالدؽلقراطية كأسلوب للحكم األفغاين وزلمد عبده ورشيد رضا ومالك 
 بن نيب وادلودودي والغنوشي والقرضاوي وزلمد عمارة.
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 وربكيم شريعة اهلل. القائلوف بالدؽلقراطية من ادلفكرين اإلسبلميُت يروف أنو ال تعارض بُت األخذ بالدؽلقراطية
يوجد اتفاؽ بُت ادلفكرين اإلسبلميُت يف األخذ بالدؽلقراطية كأسلوب حكم وإجراءات وأهنا ذبسيد عملي للشورى وقد 
ظهر اخلبلؼ يف البعد الفلسفي فمنهم من يرى عدـ األخذ بالبعد الفلسفي كمحمد عمارة ومنهم من يرى أف البعد 

ع اإلسبلـ ومبادئو كمالك بن نيب ومنهم من يرى أف فلسفة الدؽلقراطية زبتلف من ثقافة الفلسفي للدؽلقراطية ال يتناقض م
إىل ثقافة ففلسفة الدؽلقراطية يف أوروبا زبتلف عن فلسفة الدؽلقراطية عند ادلسلمُت بسبب اختبلؼ األفكار وادلفاىيم 

 ا ىي إجراءات وتدابَت كالعقاد .وادلعتقدات كالغنوشي ومنهم من ينزع الدؽلقراطية عن اجلانب الفلسفي وإظل
 ال زبرج الدؽلقراطية عن الثوابت ادلوجودة يف الببلد كموضوع تغيَت اللغة وادلعتقد .

 

 جدوؿ تقوؽلي خلبلصة العلماء بُت األخذ والرفض للدؽلقراطية:وبُت أيديكم 
 

 مبلحظات خبلصة الرأي التاريخ الصفة العامل  الرقم
رفاعة  1

 الطهطاوي
-1801 شيخ

1873 
  أوؿ من رّوج للدؽلقراطية يف مصر 

صباؿ الدين  2
 األفغاين

سياسي 
 إسبلمي

1838- 
1897 

طالب بأف يعاد للشعب حقو يف 
ادلشاركة يف احلكم عرب االنتخابات 

 والشورى

 

-1849 شيخ زلمد عبده 3
1905 

  الشورى تقابل الدؽلقراطية

زلمد رشيد  4
 رضا

-1856 مفكر 
1935 

الستفادة أىل الشرؽ من دعوتو 
 األوروبيُت

 

عبد الرضبن  5
 الكواكيب

-1849 مفكر
1903 

السياسة يف العصر الراشدي كانت 
 دؽلقراطية سباماً م ربولت إىل ادللكية

 

أبو األعلى  6
 ادلودودي

-1309 مفكر
1979 

انتهاج الدؽلقراطية االنتخابية منهجاً 
 يف احلكم

 

-1906 مفكر سيد قطب 7
1966 

من كتاب  الدؽلقراطية واعتبارىا كفررفض 
معامل يف 

 الطريق
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عباس  8
زلمود 
 العقاد

-1889 كاتب
1964 

اإلسبلـ كاف سابقًا إىل تقرير 
 الدؽلقراطية من غَته

كتاب 
الدؽلقراطية 
 يف اإلسبلـ

مالك بن  9
 نيب

- 1905 مفكر
1973 

اإلسبلـ من خبلؿ مبادئو وأحكامو 
يركز على غرس الشعور الدؽلقراطي 

 يف اإلنساف 

زلاضرات 
ألقاىا يف 

 ادلغرب
يوسف  10

 القرضاوي
الدؽلقراطية رلموعة من اآلليات  1926 شيخ

واإلجراءات السياسية أما الدؽلقراطية 
 االجتماعية واالقتصادية مرفوضة

كتاب من 
 فقو الدولة

يوجد خبلؼ بُت الشورى  1931 مفكر زلمد عمارة 11
والدؽلقراطية يف الفلسفة وادلقاصد أما 
يف اآلليات واإلجراءات ال يوجد 

 خبلؼ بينهما

حبث الشورى 
اإلسبلمية 
والدؽلقراطية 

 الغربية
زلمد راشد  11

 الغنوشي
الدؽلقراطية رلموعة من اآلليات  1941 مفكر

بعيدًا عن البعد الفلسفي 
أفضل األدوات والدؽلقراطية ىي 

 للشورى

كتاب فقو 
 الدؽلقراطية

زلمد سليم  12
 العوا

ال توجد مقارنة بُت الدؽلقراطية  1942 دكتور
واإلسبلـ فاإلسبلـ أمشل وأعم أما 
الدؽلقراطية حل دلسألة احلكم وما 
توصل إليو الغرب وىو الدؽلقراطية 

 يتفق مع مقاصد اإلسبلـ

مقالة بعنواف 
جسر اذلوة 
بُت احلركات 
اإلسبلمية 
 والدؽلقراطية
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 وفي ختام الورقة ممكن عرض محل الجدل في المصطلح والصيغ المقترحة في الدستور:

 محل الجدل:

 تحرير محل النزاع: 

 كل شركاء الندوة متفقوف على رفض الدؽلقراطية دبعٌت أف تكوف للشعب سيادة مطلقة فوؽ سيادة الشريعة.    -1

 متفقوف على جواز اآلليات اليت سبارس يف األنظمة الدؽلقراطية إذا خلت من احملظور األوؿ.كل شركاء الندوة     -2

زلل اخلبلؼ أف فريقا يرى أف اإلشارة إىل الدؽلقراطية ال تسلم أبداً من قصد ادلعٌت األوؿ، فَتفضوف ذكرىا بالكلية،    -3
.  بينما يرى فريق أف ىذا غَت الـز

داًل كبَتاً حوؿ الفهم حىت بُت ادلؤمنُت بو، وأبسط ما يستخلص منو أف إلزاـ اللف  باحتوائو تثبت الورقة أف ىناؾ ج   -4
 على احملظور دائما أمر غَت مسلم، فبل حرج من الناحية الشرعية يف استخداـ اللف  بالدالالت اليت نريدىا.

، وأصبحت يف حكم ادلضطرة إليو، فبل إذا ظهر عنت كبَت على اذليئات السياسية السورية من جراء ذبنب ادلصطلح  -5
للخبلؼ الكبَت فيو، ويلحق بو من األوصاؼ والعبارات ما توضح اجلانب الذي  نظراً و للحرج  بأس من استخدامو رفعاً 

 ؼلرجنا من احملظور، أو تكوف ىناؾ مواد أخرى حاكمة ومقيدة لو، مثل "السيادة للشرع".

دة مشًتكة، ورأت جهة سياسية أف تصدر وثيقة فيها ىذا ادلصطلح، فبل ينبغي إذا مل نستطع الوصوؿ إىل وثيقة واح   -7
 التشنيع عليها باستخدامو، مراعاة لقواعد اخلبلؼ واعتبار مقاصد الناس ونياهتم يف األلفاظ.

  

 الصياغات المقترحة :

 لسورية :قبل أف نورد الصياغات ادلقًتحة ال بد أف نشَت إىل نصوص دساتَت اجلمهورية العربية ا

 مل يرد ذكر الدؽلقراطية فيو إظلا كاف النص على ادلدنية وورد: )سورية ملكية مدنية نيابية(.  1920يف دستور 

 ـ ورد يف ادلادة األوىل: سوريا صبهورية عربية دؽلقراطية نيابية ذات سيادة تامة. 1950دستور عاـ 
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 العامة للدولة بأهنا دولة دمقراطية.على اذلوية  2012ودستور  1970ودستور  1960واحتف  دستور 

 الحالة المثالية للنص: -أولً 

ويوجد يف ثقافتنا اإلسبلمية ما ؽلكن االستغناء عن مصطلح الدؽلقراطية  دبا أف مصطلح الدؽلقراطية ليس مصطلحاً إسبلمياً 
 فعدـ النص عليو أوىل ولكن نشَت إىل اآلليات والوسائل الدؽلقراطية اليت سبق اإلسبلـ يف تقريرىا كأف نقوؿ: 

 )سوريا دولة نيابية( .

 في حال الختيار: -ثانياً 

 مع الشورى. متفقة  باعتبارىاؽلكن النص على وسائل الدؽلقراطية 

 آليات ووسائل الدؽلقراطية( .)سوريا دولة نيابية تلتـز  

 في حال الضرورة:  -ثالثاً 

دبا أف مصطلح الدؽلقراطية سلتلف فيو بُت الباحثُت وادلنظرين اإلسبلميُت فيمكن النص على األخذ بالدؽلقراطية على أف 
ها يكدين الدولة ىو اإلسبلـ أو الشريعة اإلسبلمية مصدر التشريع حبيث تتضح فتتقيد بأف السيادة للشرع أو بعبارة أخرى  

 اذلوية اإلسبلمية للدولة وعدـ جواز اخلروج عن ىذه اذلوية فيمكن القوؿ:

سوريا دولة نيابية دؽلقراطية . واإلشارة يف مواد أخرى على أف الشريعة اإلسبلمية مصدر التشريع أو مصدر رئيسي للتشريع 
 دلصدر الرئيسي للتشريع.أو ا
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

يتشرف المركز بالتواصل معكم وتعريفكم عن المركز وأبرز نشاطاته والتعاون معكم 
. 

 شامنا لمدراسات واألبحاث. مركز

 
 من نحن:  

قضاٌا المجتمع والثورة فً سورٌا من مختلف الجوانب: السٌاسٌة ٌُعنى بمركز علمً بحثً   

 واالقتصادٌة والعسكرٌة واالجتماعٌة والفكرٌة وفق رؤٌة شرعٌة تأصٌلٌة . 

 شعارنا:  

ة   َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ } ا أُمَّ  { النَّاسِ  َعلَى ُشَهَداء لَِّتُكوُنواْ  َوَسط 

 

 مشروعنا: 

أن نسهم فً نهضة المجتمع من خالل رصد المشكالت التً تعانً منها الثورة والمجتمع  

السوري، ونقدم الحلول وفق رؤٌة إسالمٌة وسطٌة بعٌدة عن الغلو والتنطع معتمدٌن على المصادر 

 الشرعٌة واالجتهاد المنضبط ومراعاة الواقع منهاجاً لنا.

 :تنارؤي  

 البحث ٌعتبر، بحٌث اإلسالمٌة الشرٌعة بأحكام منضبط  مجتمع إلى السوري بالمجتمع الرتقاءا

 لعمله.أساساً  والفكر العلمً

 :تنارسال  

 بالمجتمع النهوض لتحقٌق العلمٌة األبحاث على واالعتماد ،الشرعً العلمً البحث فكر ترسٌخ

 .المسلم

 :ناأهداف 

 ذات الصلة بالثورة والمجتمع فً كافة المجاالت. إعداد البحوث والدراسات -1
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 التأصٌل الشرعً للقضاٌا المستجدة فً الساحة السورٌة . -2

 توصٌف المشكالت التً ٌعانً منها المجتمع السوري والعمل على إٌجاد حلول لها . -3

 رفد المجالس والهٌئات والتجمعات الثورٌة والشرعٌة باألبحاث والدراسات . -4

 كل الدولة السورٌة الحدٌثة ومؤسساتها وقوانٌنها .عن شتقدٌم رؤٌة  -5

المساهمة الفاعلة فً صٌاغة الدستور والقوانٌن الراشدة التً تحفظ العدالة والكرامة  -6

 وحقوق الجمٌع .   

   

 أبحاث منجزة: 
 الشورىوتطبيقاتهاالمعاصرة.-1
 أحكامالمجوءفيالفقهاإلسالمي.-2
 رية.الهدنةوتطبيقاتهافيالثورةالسو-3
 القانونالعربيالموحددراسةنقدية. -3

 .دعاوى الخالفة المعاصرة  -1

 التكفٌر وضوابطه . -6

 حكم تولٌة المرأة الفضاء . -1

 مشروع المصطلحات السٌاسٌة. -8

 مفهوم الدٌمقراطٌة. -9

 مفهوم الدولة المدنٌة. -31

تلخٌص بعض الكتب السٌاسٌة منها األحالف السٌاسٌة والعسكرٌة للدكتور محمد  -33

 فقه الثورة للرٌسونً. -هشام برغش

 وهناك العدٌد من المشارٌع التً سنعمل على إنجازها فً المستقبل القرٌب إن شاء هللا

 نشاطات المركز: 
 

 استانبول فً بحث المشاركة فً العدٌد من المؤتمرات منها مؤتمر الدولة المنعقد ف ً
مؤتمر الندوة القضائٌة المنعقد فً عنتاب فً بحث القانون  -الشورى وتطبٌقاتها المعاصرة
 العربً الموحد )دراسة نقدٌة(.

 . المشاركة فً أعمال إعالمٌة على قناة حلب الٌوم ورادٌو حارة ورادٌو سمارت 



  شامنا للدراسات واألحباث حترير مصطلح الدميقراطية

86من  85الصفحة   

 shamuna.org2014@gmail.com:mail-E 

 :facebookمركز شامنا للدراسات واألبحاث 

22;2775766097:phone: 

Telegram: shamuna1  

 

 :أعضاء المركز  

 دكتور مهندس مدنً. -شامنا للدراسات واألبحاث د. جالل الدٌن خانجً :رئٌس مركز

دكتوراه كلٌة الشرٌعة جامعة دمشق  -باحث مؤسس فً المركز -د. محمد نور حمدان: أمٌن السر
 امتنع عن المناقشة بسبب الثورة اختصاص الفقه اإلسالمً وأصوله .

حلب اختصاص عقائد د. إبراهٌم الدٌبو: باحث مؤسس فً المركز دكتور فً كلٌة الشرٌعة جامعة 
 رئٌس قسم أصول الدٌن فً جامعة حلب .

اختصاص فً  د. عبد العزٌز الخلف: باحث مؤسس فً المركز دكتور فً كلٌة الشرٌعة دمشق
 الحدٌث .

جامعة دمشق اختصاص: مناهج  -كز دكتوراه فً التربٌةفً المر غٌر مفرغ د. عماد كنعان: باحث
 . وطرق تدرٌس مادة التربٌة اإلسالمٌة

 لمتواصل معنا: 
shamuna.org2014@gmail.com:mail-E 

 :facebookمركز شامنا للدراسات واألبحاث 

77975535442758phone: 

Telegram: shamuna1  

 وجزاكم هللا خٌراً .التعاون معكم ومن دواعً سرورنا 
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