
ّة(ليّ )مقاربةّأوّ ّفيّالسياقّاإلسالميّ ّةالديمقراطيّ 

 أمحد ماجدالدكتور 

 وخوا  اسملموو ، اإلسال  ارحركي اإل، ياإلسالمالعامل الدميقراطّية، أمحد ماجد، الكلماتّالمفتاحي ة:ّ

، وطريقة التعامل معها، فهذا اسمفهو  شغل ة إىل العامل اإلسالميّ ة وصول مفهو  الدميقراطيّ تعاجل هذه اسمقالة كيفيّ 
مة من نقاشاهتم، وهو مرتبة متقدّ  واحتلّ  النهضة اإلسالمية األوىل، ني يف العامل العريب منذ فجراسمفكرين اللياسيّ 

ا مّ ة، مع بروز التيارات اإلسالمية بعد الثورات العربيّ وإ  غاب لفرتة من الزمن، ولكّنه عاد إىل الظهور مرة ثانية 
  جيعل اإلطاللة عميه أمرًا ضروريًّا

ّالبدايات

إذ نظر إىل ارحداثة األوروبية نظرة ، ( الرائد يف هذا اجملال1873-1801) رفاعة الطهطاويرافع الشيخ يعترب 
من داوخل اللياق  غات لهول عمى إجياد ملو  ة، لذلك عإعجاب، واعتربها غري متناقضة مع الرؤية اإلسالميّ 

ة ف أما  اسمادّ يف اسمقارنة اليت قا  هبا بني القانو  الفرنلي والشريعة، حيث توقّ  هر هذا األمر جميًّا، يظاإلسالميّ 
ط عظيم ة األوىل، فإهنا هلا تلمّ فانظر إىل هذه اسمادّ ة، فقال: "األوىل وحاول أ  جيد هلا ملو غات تعطيها الشرعيّ 
، ويلتور يف (1)إىل إجراء األحكا " بأنّه كالعظيم نظرًا وخاطر الفقري عمى إقامة العدل وإسعاف اسمظمو ، وإرضاء

ة ويرغبو  فيه هو عني ما يطمق عميه عندنا العدل واإلنصاف، ونه ارحريّ ما يلوّ ىل القول: "الشرح إىل أ  يصل إ
بل ة هو إقامة التلاوي يف األحكا  والقوانني، حبيث ال جيوز ارحاكم عمى إنلا ، وذلك أل  معىن ارحكم بارحريّ 
 ة الثانية من الدستور، ويقول: عجابه باسمادّ ويبدي الطهطاوي إ  (2)القوانني هي احملكوة اسمعتربة"

]   [ لو كانت  حلب ثروتهكّل إنلا  عمى   ًنا من اسمال،معي ّ  ًئا]الفرنليو [ من أمواهلم بغري امتياز شي يعطو 
والغنيوة ال إذا كانت الزكوات والفيء  تمك البالد لطابت النفوس، وخصوًصا مرتبة يف بالد اإلسال  كوا هي يف

ا كانت هلا أصل يف الشريعة عمى بع  أقوال مذهب اإلما  ة، وربّ يّ أو كانت منوعة بالكمّ  تفي حباجة بيت اسمال
  ،(3)رة عند قدماء ارحكواء: اخلراج عوود اسممك"األعظم  ويف ارحكم اسمقرّ 
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بأحد، كذلك  و الضريبة، ويذكر بأ  اسمواطنني ال يشكو  منها ألهنا تؤوخذ بطريقة ال تضرّ ويقصد الفرد، أ
ة الرأي والصحافة، ودور الكتاب يف تعرية اسموارسة اليت حبريّ  الظمم والرشوة  هذا وأظهر رافع إعجابه لعد  وجود

 تليء إىل اجملتوع عرب إظهار الظمم والظاسمني  

حركة  ، رائد(1889-1810) وخري الدين التونلي ،م اللبق يف هذا اجملالومن األعال  الذين كا  هل
نها كتابه وخطة شاممة لإلصالح ضو   قد وضع 1827ة يف القر  التاسع عشر، والذي كا  عا  اإلصالح التونليّ 

انتهاج  عمى  إياهم ي وعمواء عصره حاثًّاسياسيإىل  ه رسالةوخاللأقو  اسملالك يف تقومي اسموالك، حيث وجه من 
 ة واالرتقاء هبا حتلني أوضاع األمّ اللبل اسموكنة من أجل  كلّ 

 نبذ كلّ  من الظن اخلاطئ بأنه ينبغي رف  جتارب األمم األوخرى انطالقًا ةمن مغبّ التونلي ر حذّ  فقد
بإهناء ارحكم اسمطمق  اسملموني  وطالب فات الناشئة عن غريالكتابات أو االوخرتاعات أو التجارب أو التصرّ 

ن من ة دعا التونلي إىل ضرورة العدل والعمو  اليت متكّ ، وعمى هذه األرضيّ لمحضارات راسمضطهد لمشعوب واسمدمّ 
ز التونلي عمى الدستور أو الكونلتيتوسيو  كشرط ضروري لمنهضة  فالتونلي   وركّ واالقتصاديّ  يّ   اسمادّ التقدّ 

  (4)ؤسلات وتحرت  القانو  وارحقوق اسمدنية لموواطننييدعو إىل نظا  سياسي يقو  عمى اسم

، الذي أصاب ص من ارحكم االستبداديّ ة التخمّ آلليّ  لا  معرفيًّاواسمالحظ، أّ  الطهطاوي والتونلي كانا يؤسّ 
األمر ومها يف هذا  القانو  والشريعة  ة ارحمول عرب التوفيق بنيالشرق، فحاولوا أ  جيدوا من وخالل النهضة األوروبيّ 

 ة، اليت ربط بينها وبني الشورى، وهذا ما أشار إليه مجال الدين األفغاينفتحا اجملال أما  ارحديث عن الدميقراطيّ 
لشورى اسملموني أ  مرجع ذلك هو غياب العدل وا ألسباب احنطاط ل بعد تقص  ( فقد توصّ 1838-1897)

 مارسة دوره اللياسيّ  عاد لمشعب حقّ اسمطالبة بأ  ي  ولذلك فقد رفع لواء  .د ارحكومة بالدستوروعد  تقيّ 
  (5)عرب اسمشاركة يف ارحكم من وخالل الشورى واالنتخابات واالجتواعيّ 

ة يواجه األمّ  حتد   ( الذي رأى بأ  أهم1905-1849د عبده )وقد سار عمى هنج األفغاين تمويذه حموّ 
ة وبع  األفكار حماولة لمتوفيق بني اسمبادئ اإلسالميّ  ر  ويفة هو نظرهتا إىل العالقة بني اإلسال  والعصاإلسالميّ 
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ة تقابل الدميقراطيّ  بأ  مصطمح اسمصمحة عند اسملموني يقابل اسمنفعة عند الغربيني، وبأ  الشورى ة اقرتح عبدهالغربيّ 
ة( حكم ديين )ثيوقراطيّ د عبده بأنه ال يوجد اللمطة، أكّ  ةة  ولدى معاجلته إشكاليّ وأ  اإلمجاع يقابل رأي األغمبيّ 

هذا اجملال إىل  ة  ودعا يفة وليلت دينيّ مناصب ارحاكم أو القاضي أو اسمفيت مناصب مدنيّ  أ    ايف اإلسال ، معتربً 
 .(6)ة عمى الفكر اإلسالميالطارئة واسملتجدّ  إعادة إحياء االجتهاد لمتعامل مع األولويات واسملائل

ة األبرز، اليت ذهبت مذهًبا عويًقا يف هذا  أّ  الشخصيّ ة، إاّل النهضة العربيّ اد ة ما ورد عند روّ يّ عمى أمهّ 
ل ة، األوّ والدميقراطيّ  ،ةارحريّ  قضايا :ف كتابنيألّ  ( الذي1903-1849عبد الرمحن الكواكيب )اسموضوع هو 
رين اسمفكّ  بني عدد من وارًار الكواكيب ح  يف كتابه الثاين، تصو  أ  القرى :بعنوا  واآلوخر ،طبائع االستبداد :بعنوا 

مؤمتر عقد وخالل موسم ارحج لتبادل الرأي  مةمجعهم يف مكة اسمكرّ  ينحدرو  من مد  خمتمفة يف العامل اإلسالميّ 
عمى طرحها ما جاء عمى للا  البميغ  ومن األفكار اليت حرص الكواكيبّ   .ةة اإلسالميّ حول أسباب احنطاط األمّ 

ة ة، أي دميقراطيّ اشرتاكيّ  ةة، حيث كانت نيابيّ ل نوع اللياسة اإلسالميّ سبب الفتور هو حتوّ  أ    ل إل  خييّ " :القدسي
صارت  ة، ثّ األساسيّ دة بقواعد الشرع ة مقيّ ممكيّ  ،ةالداوخميّ  بلبب متادي احملاربات ،، فصارت بعد الراشدينمتاًما

النهاية إىل أ     وخيمص الكواكيب يفة"ارحريّ ة أ  فقدنا جاء عمى للا  الرومي: "إّ  البميّ  ، وماأشبه باسمطمقة"
  الدولة يف اإلسال  واعترب الكواكيب وبشكل ممفت أ  (7)ف مرتبط باالستبدادالتخمّ    مرتبط باحملاسبة بينواالتقدّ 
  (8)يف غري ملائل إقامة شعائر الدين" ة نفوذ يين مطمًقاال يوجد يف الدولة اإلسالميّ " :ة باسمطمق، بلمدنيّ 

ة، ة اإلسالميّ عمى التنويريّ  فعل ةل ردّ ، ميثّ (1935-1856حمود رشيد رضا )وعمى الرغم من اعتبار الشيخ 
ف األمة يكون رأى أ  سبب ختمّ ة، و إذ أنّه أعاد النظر بكثري من األصول اليت سبق أ  قررهتا هذه اسمدرسة الفكريّ 

اإلسال  ارحقيقي يقو  عمى  ا  الفاسدو ، أل كّ عه ارحاسملموني فقدوا حقيقة دينهم، وأ  ذلك ما شجّ  يف أ 
ين حاولوا محل اسملموني عمى ا  اسملتبدّ الدولة  واعترب أ  ارحكّ  ة اهلل، والشورى يف شؤو أمرين: اإلقرار بوحدانيّ 
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أ  ى د عمق إىل فكرة الدولة، يؤكّ  أنّه عندما يتطرّ إاّل   ي عن األمر األولالثاين بتشجيعهم عمى التخمّ  نليا  األمر
  (9)ارحكومة يلتفيده أهل الشرق من األوروبيني هو معرفة ما جيب أ  تكو  عميه أعظم درس ميكن أ 

إثبات  -ة ة األوروبيّ الدميقراطيّ  شك بفكر ومارسة الذين تأثروا وال -رو القر  التاسع عشر لقد حاول مفكّ 
 لمشورى، وسعوا يف مواجهة أزمة ارحكم اخلانقة والفلاد واللموك اإلسالميّ  ة واسمفهو وجود تشابه بني الدميقراطيّ 

اعتقدوا بتوافقها مع اإلسال   الغريبّ  إىل تربير اقتباس جوانب من النووذج ،ا  يف العامل اإلسالمياسملتبد لمحكّ 
 ابتداء من ،ادالروّ  ة  يرى الشيخ راشد الغنوشي بأ  هؤالءمن أزمتها اللياسيّ  ةوقدرهتا عمى إوخراج اجملتوعات العربيّ 

ر قط يف وضع الدين أو جزء ليفكّ  مل يكن أحد منهم ،خبري الدين التونلي وانتهاء برشيد رضا الطهطاوي ومرورًا
تبديمه، وإمنا كا  سعيهم يلتهدف جتديد يف فهم الدين وطرائق  منه موضع اهتا  أو شبهة أو يلتهدف تغيريه أو

ة اعتبار أ  ارحكوة ضالّ  لتربير االقتباس من الغرب عمى ،قدامى وحمدثنيدين واالستناد إىل عمواء جمدّ  تطبيقه
  (10)شرع اهلل لتحقيق مصاحل العباد، وأنه حيث اسمصمحة فثمّ   وجدها فهو أحق هبا، وأ  الدين إمنا جاءاسمؤمن أنّ 

ّواإلسالمّالحركيّاإلخوانّالمسلمون

 إىل إسال  حركيّ  1924ة يف وقت الحق عا  الدولة العثوانيّ ة األوىل وسقوط حتّول اإلسال  بعد ارحرب العاسميّ 
، اسملموني الذي يواجهالوحيد ي مل يعد التحدّ ستبداد الذي كا  يؤرق االصالحيو  فاال، ذات طابع أيديولوجيّ 

أعجب هبا ة اليت طاسما لت النظرة إىل الدميقراطيات األوروبيّ حتوّ  ضياع رمز الوحدة  يف تمك ارحقبة، إليه فمقد انضمّ 
تركتها وتداعت عمى  ة مزقت اخلالفة وتقامستفأصبحت اللوة الغالبة عميها أهنا قوى إمربياليّ  اإلصالحيو ،

ة من ة اسملتودّ هوية األمّ د هذه الدميقراطيات األوروبية، هتدّ  تتبل با ،اخلطر مصدر ت هي  وأصبحمونياسمل
اإلسال  ومحاية الثقافة من  األمر هو الكفاح لتحرير ديارلت األولويات وأصبح رأس ولغتها  وبذلك تبد   عقيدهتا

  إىل دعوة لمتجديد اللياسيّ  الطوس والتبديل، وحتولت دعوة اإلصالح

                                                           
، ورقة ضون كتاب أزمة الدميقراطية يف الوطن الحديث ورّمفاهيمّالديمقراطي ةّفيّالفكرّالعربيتطأمحد صدقي الدجاين،  (9)

  124، الصفحة (1987دراسات الوحدة العربّية،  العريب )بريوت: مركز
ّالتونراشد الغنوشي،  (10) ّبالالحالة ّاإلسالم ّعالقة ّسياق ّفي ّواآلفاق-غربسية ، حماضرة يف اسمعهد اسممكي لمشؤ  الواقع

 .(9/5/1995 :لند -شتم هاوس)الدولية، 



 كردّ   1928لت عا  تأسّ  اليت ،مته مجاعة اإلوخوا  اسملموني يف مصرما مثّ  ،أبرز مظاهر هذا اسموقف ولعلّ 
د أ  حلن اسمرشد اخلامس لمجواعة، والذي أكّ  فعل عمى إسقاط اخلالفة، كوا ورد عمى للا  مصطفى مشهور،

 وكا  (11)ملمم وملموة ل، قا  ليعمن أ  إعادة اخلالفة فرض عني عمى كلّ األوّ  س اجلواعة ومرشدهاالبنا، مؤسّ 
ل ملؤولياهتم طالبهم فيها بتحوّ  1947 حزيرا  ة يفه رسالة إىل رؤساء ومموك الدول اإلسالميّ ا قد وجّ حلن البنّ 
اللياسية  ة اليت قال إهنا تنقلم إىل شقني: األول ختميص األمة من القيوداسمهوّ  ة، وهية وخدمة األمّ والقيا  بهوّ 

والثاين بناؤها من جديد لتلمك طريقها بني  حىت تنال حريتها ويرجع إليها ما فقدت من استقالهلا وسيادهتا،
  (12)الكوال االجتواعي تنافس غريها يف درجاتاألمم و 

ة ضد عمى اهتوامه استنفار األمّ  استحوذ رًا سياسيًّا بقدر ما كا  زعيًوا وطنًيا ممهًواا منظّ مل يكن حلن البنّ 
اجملتوع  دعا البنا إىل استعادة ارحكم اإلسالمي عمى قواعد ثالث هي  ة عمىوالتنبيه إىل آثاره اللمبيّ  ،االستعوار
  (13)ارحاكم ووحدة األمة واحرتا  إرادهتا ةملؤوليّ 

 ى فيها منة بلبب ما تفشّ ة اهنيار ارحضارة الغربيّ ا حتويّ ، رأى البنّ األورويبّ  ويف معرض حتميمه ألسباب النجاح
أحد العوامل اسمؤذنة بأفول جنم  ةة  كوا اعترب األحزاب اللياسيّ ضعف األوخالق والربا واضطراب النظم اللياسيّ 

 لالنتخابات النيابية يف مصر مرتني، ورغم حرصه عمى التأكيد عمى أ  النظا  حا ترشّ ومع أ  البنّ  ،(14)أوروبا
ة، دية ارحزبيّ كا  يعارض التعدّ   أنه، إاّل ينلجم من حيث اسمبدأ مع نظا  ارحكم اإلسالميّ  والدستوريّ  الربسماينّ 
 ة الستعادة نظا  اخلالفة  ويف ذلك قالة، اليت اعتربها أساسيّ يّ اإلسالم د الوحدةة هتدّ األحزاب اللياسيّ  ويرى أ   
 الكربى، وهي أساس الفلاد االجتواعيّ  ة هي سيئة هذا الوطنلقد انعقد اإلمجاع عمى أ  األحزاب اسمصريّ "البنا: 

 بالد الدنيا،عرف به األحزاب يف أي بمد من حقيقية باسمعىن الذي ت   أحزابًا الذي نصطمي بناره اآل ، وأهنا ليلت
اقتضت  ،هذه األمة نفر من أبناء ة بنيفهي ليلت أكثر من سملمة انشقاقات أحدثتها وخالفات شخصيّ 

هذه  وال مناص بعد اآل  من أ  حتلّ  ة   القوميّ  ثوا بامسها وأ  يطالبوا حبقوقهاالظروف يف يو  ما أ  يتحدّ 

                                                           
 .26/5/1995ة يف لند  يو  مصطفى مشهور، من حماضرة ألقاها بدار الرعاية اإلسالميّ  (11)
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 الستكوال استقالهلا وحريتها، ويضع أصول اإلصالحة يف حزب واحد يعول األمّ  ، وجتوع قوى األحزاب مجيًعا
  (15)"الداوخمي العا 

ة  تعتودها ارحركة ة، وإمّنا هي وسيمة مرحميّ من أهداف ارحركة اإلسالميّ  ة هدفًاكوا نرى، مل تعد الدميقراطيّ 
اإلوخوا  اسملموني إىل ت هبا حركة ة، وتشري الوقائع اليت مرّ ر من القوى اخلارجيّ لموصول إىل حتقيق أهدافها بالتحرّ 

ة، وهذا األمر تبمور بشكل واضح يف فكر ميمها لمليطرة عمى اللمطة من وخالل االنقالب عمى اللبل الدستوريّ 
 سيد قطب  

ة، ويف هذا مقوالهتا، وتلعى إىل الرتويج لمدميقراطيّ  ة يف اسمرحمة األوخرية، أوخذت تراجعولكّن ارحركة اإلسالميّ 
س اجملتوع ومن حّقه أ  ة ال تتناق  مع الشورى، فالشعب هو الذي يؤسّ الغنوشي الدميقراطيّ اجملال، اعترب راشد 
، وإ  إّ  اجملتوع اإلسالميّ " يقول:س ما يريد من أحزاب حىت لو مل تكن ممتزمة باإلسال ، و خيتار ما يشاء ويؤسّ 
ة يه اجلويع حبقوق اسمواطنة أو بعقد الذمّ ع ففهو جمتوع مفتوح لكّل العقائد واألجناس، يتوتّ  يكن جمتوًعا عقائديًّا
 دعا الغنوشي إىل جمتوع منفتح ال تحتوي أّي نوع من أنواع القيود   ،بالتال ة" أي اسمواطنة واجلنليّ 

ة، أ  عميه أ  ينتج نلًقا  الدميقراطيّ وهذا األمر، يضعنا أما  اللؤال الصعب، هل يلتطيع اإلسال  أ  يتبىّن 
 ة؟ هذا األمر حباجة إىل كال  ة الشعبية الدينيّ ارحاكويّ به عمى غرار  وخاصًّا
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