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 الديمقراطية في التجربة الغربية

 أحمد ماجد د.
أمحد ماجد، الدميقراطية يف التجربة الغربية، احلاكمية، السيادة، الدميقراطية اليونانية، الكلمات المفتاحية: 

 الدميقراطية الدينية، اجلمهورية اإلسالمية يف إيران
 

 وتجلِّياتها : لمحة تاريخية عن الديمقراطيةأوًل 
 الديمقراطية اليونانية : أ

بني القرن السادس والقرن الرابع خاصة  - ،"أثينا"إذا ذُكرت الدميقراطية تبادر إىل الذهن اليونان القدمية ال سيما 
، ولذلك 2(cité-L' Etat)بالدولة األمة فيما ُعِرف  1اليت شهدت نضج النظام الدميقراطي، -قبل امليالد

 سنبدأ العرض من هذه النقطة: 
 خصائص هذه الديمقراطية -1

قامت هذه الدميقراطية على عدٍد من اخلصائص املميزة، وقد اشتهرت جبملة من اخلصائص ميزهتا عن غريها من 
 النظم السياسية، اليت كانت موجودة يف ذلك احلني، منها:

يف احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، األمُر الذي  امل تعرف اليونان القدمية تعقيد   الحكم المباشر: -
باستثناء النساء واألطفال -قيام حكم مدين مباشر، يقوم على حكم الشعب نفسه بنفسه،أفسح يف اجملال أمام 

ا توزيع السلطات حبسب االختصاص،  ،-والعبيد إمما بطريق وهذا ال يعين قيام مجيع األشخاص بنفس املهام، إّنم
 . .3قرعة، أو بطريق االنتخابال
من الدور الوظيفي للمواطن، مل حيل دون  اتوزع السلطات يف الدولة املدينة انطالق   المساواة أمام القانون:-

م يستظلومن مجيع   "وكما يقول "بريكلس":  املساواة أمام القانون، باملساواة حسب  ايف منازعاهتم اخلاصمة فإّنم
، فلكلِّ مواطن يف الدولة احلق يف إبداء الرأي بشؤون اجملتمع، بل أنَّ عدم املشاركة يعترب من األمور اليت 4" القانون

 تقدح مبواطنية اإلنسان. 
 هيئات الحكم:  -2

                                                           
1  MOSCA (G), Histoire des doctrines politiques, Bibliothèques politique et économique, Paris, 1955, p.30. 

ع املواطنني خصائصها: متتم  : نظام سياسي حموره مدينة مستقلمة تنحصر فيها مع ممارسة السيادة متتدم إىل حمميات ومستعمرات تابعة هلا ]...[ وأهمم  (cité-L' Etatدولة املدينة ) 2

) بريوت، املؤسسة العربية للدراسات  موسوعة السياسة،الكيايل وآخرون، عبد الوهاب  .نيباحلقوق واالمتيازات دون العبيد، وصغر حجم املدينة، وحمدوديمة عدد املواطن
 .  722(، اجلزء الثاين، الصفحة 1980والنشر، 

 وما بعدها. 21م(، من الصفحة 1971، )القاهرة، دار النهضة العربية، دون طبعة، الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الشتراكيأنور أمحد رسالن،  3
 .73م(، الصفحة.1976، ترمجة: عبد احملسن اخلشاب، )القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، الديمقراطية األثينيةأ.هـ.م جونز،  4
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لكلم واحدة منها دوره يف إنتاج احلكم، وهذه  هيئات مركزية، قراطي يف أثينا القدمية إىل أربعةقسم احلكم الدمي
 اهليئات هي:

وانتخاب احلكام وأعضاء  القواننيويضم كلم املواطنني األثينيني، ومن مهامه املصادقة على  مجلس الشعب: -
 40 ا، هذا ويعقد هذا اجمللس سنوي  جملس املدينة، والقضاة وتقرير السلم واحلرب ومراقبة احلكم وتقرير اإلقصاء

 .جلسة
أثينا واملناطق التابعة هلا، حيث يتيح لكلم مواطن بلغ ينتخب األعضاء فيه باالقرتاع من : مجلس الخمسمائة -

، ومن أجل صحة التوزيع بني أبناء الثالثني من العمر حق االنتماء إليه ملدة سنة واحدة )مرتني على األكثر(
من مهام هذا اجمللس: . انائب   50قبائل، لكلم قبيلة  10الدولة، َعِمَل كليستيناس على توزيع املقاعد على 

كما كان الرؤساء يف اجمللس ويف   دهم، وإعداد جدول أعمال اجلمعيمة،اف على نشاط احلكمام وتنسيق جهو اإلشر 
 .5ملا يكتسبونه من نفوذ بغري حقم من مراكزهم ابالقرعة من اجمللس؛ تفادي   ااجلمعيمة يُنتخبون يومي  

تها احلماية األساسيمة ومهمم  ،اعضو، يتم انتخاهبم باالقرتاع سنوي   6000تتألف من  :المحاكم الشعبية -
ومل تقتصر هذه احملاكم على الفصل يف القضايا الشخصيمة، بل مشل اختصاصها البتم يف املسائل للدستور، 

امات االختالس وسوء التصرمف، اليت توجمه االسياسيمة أيض   , وكان العمل املعتاد هلؤالء احمللمفني هو الفصل يف اهتم
خلدمة، وهم يبتمون كذلك يف مصري أيم مواطن يـُتمهم باخليانة العظمى أو تضليل الشعب ضدم احلكمام عنـد تركهـم ا

مبا يلقيه من خطب يف اجلمعيمة، كما أنم من صالحياهتم إبطال أيم اقرتاح متم التصويت عليه يف اجلمعيمة، حبجمة 
 .6تعارضه مع القوانني، وهلم كذلك أن يعاقبوا صاحبه

. قادة اجليش نفيذية، تتألف من القادة العشرة للجيش باإلضافة إىل اخلطط األخرىوهم السلطة التالحكام:  -
ينتخبون من قبل املواطنني أما قادة اخلطط األخرى فيتم اختيارهم عرب القرعة، وهذه الفئة ميكن أن يتم اختيارها 

 سيما يف القادة العشرة.  ألكثر من دورة واحدة ملدة سنة، كما أنمه يشرتط بصاحبها أن ميتلك ثروة حمدودة ال
ا عانت من مشاكل متعددة، فهي مل تقم على أسس نظرية،  وعلى الرغم من أمهية هذه الدميقراطية األثينية إال أّنم

ا جاءت   .7املبادئ ومتحيص اآلراء ة حتكمهافكريعلى ضرورات الواقع، وليس على أسس نظام عملي قائم ك  إّنم
وعلى الرغم من حفظ الناس  كما أنم احلكم فيها مل يتعدى حكم األقلية، إذ أُبِعد األرقاء والعبيد والنساء عنه.

 باملساواة أمام القانون إال أنم األقلية الغنية حتكمت بالسلطة، وحالت دون وصول الفقراء إليها. 
 الديمقراطية الرومانية: ب

                                                           
 .8املرجع نفسه، الصفحة.، الديمقراطية األثينية 5

 المرجع نفسه.   6
 .14السادسة، )القاهرة، دار املعارف، دون تاريخ(، الصفحة ، الطبعة الديمقراطية في اإلسالمعباس حممود العقاد،  7
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، فهي قامت على 8للفكر السياسي احلديثالعهدين امللكي واجلمهوري  من خاللأسست الدميقراطية الرومانية 
هذا املفهوم الذي  -خالصته أنم الشعب صاحب السيادة،  اجديد   اأسس قانونية واضحة، فالرومان تبنموا مفهوم  

، وإن كان هذا الظهور بطريقة جتريدية، ألنم الشعب أعطى احلاكم احلرية املطلقة لكي -سيعود يف العصور احلديثة
يكون صاحب السلطة املطلقة، وليس من حقم الشعب أن ينتزع هذه السلطة منه؛ كما ساهم الفكر السياسي 

وألول مرة يف تاريخ  .9 حتديد العالقة بني الفرد والدولة، وذلك بضبط حقوق وواجبات كلم طرفالروماين يف
 .10احلضارات، ُجعل القانون بأيدي خرباء حقوقيني، وإن رُبطت املوافقة على هذه القوانني مبجلس الشعب

احلكم املطلق ملدى  ، وهو صاحب11وكان احلكم فيه يرتكز على وجود هيئات ثالثة: امللك العصر الملكي: -
، ااحلياة. وجملس الشيوخ وهو مكومن من رؤساء وشيوخ العشائر، وهم من األشراف، ويبلغ عددهم ثالمثائة عضو  

وكانت مهممته استشاريمة بالنسبة للملك، كما يتوىلم التصديق على قرارات اجملالس الشعبيمة. واجملالس الشعبية اليت 
صر العضويمة فيها على الذكور من األشراف، وهي جتتمع بناء  على دعوة امللك، ، وتقتايبلغ عددها ثالثني جملس  

 .12ويقتصر اختصاصها يف املوافقة أو الرفض على التعديالت املراد إدخاهلا على نظام املدينة، أو تكوين العشائر
نتيجة  ( Tarquin امللك "تاركوين" )بدأ احلكم اجلمهوري بعد اإلنقالب على  العصر الجمهوري: -
. أمما عن هيئات احلكم يف هذا العصر فتتمثمل يف: 13قبل امليالد 209سنة استه التعسمفيمة، الذي طرد سي

واملوظمفني الذين يتمم اختيارهم باالنتخاب، بواسطة اجملالس الشعبيمة وجملس الشيوخ؛  ،القنصلني )لرئاسة الدولة(
ة أنواع من اجملالس، ومتارس تلك اهليئات وظائف الدولة التشريعيمة والتنفيذيمة  واجملالس الشعبيمة اليت تندرج حتتها عدم

يف بطن، أو وحدة  وكلم احلكمام البمد أن يُنتخبـوا يف اجملالس، كما أنمه ما من مواطن إالم وكان مسجمال  واإلداريمة. 
الشعب الروماين حقيقة ذا مئويمة، أو يف قبيلة، ونتيجة لذلك مل يكن مثمة مواطن حمروم ا من حقم التصويت؛ فكان 

ومتم يف هذا العصر تعديل جوهري يف نظام احلكم، حيث أصبحت هناك مساواة بني . 14وفعال   اقانون  -سيادة 
 .15طبقة العاممة، وطبقة األشراف، وكان اختيار احلاكم عن طريق االنتخاب، ومدمة حكمه مؤقمتة

 : في العصر الوسيطج

                                                           
ياسيمة والدينيمة، بعد أن سلب جملس الشيوخ عصر اإلمرباطورية العليا واإلمرباطورية السفلى فقد ساد فيها النظام الفردي املطلق، املتمثمل يف سيطرة اإلمرباطور على السلطتني الس  8

 205، )القـاهرة، مكتبة القاهرة احلديثة، الصفحتان األوىل، الطبعة نظرية الدولة واألسس العامة للتنظيم السياسيطعيمة اجلرف، ).قليديمةوجمالس الشعب كلم اختصاصاهتما الت
 .(206و
 .90(، ص.1984، الطبعة الثانية،)اجلزائر، املؤسمسة الوطنية للكتاب، تطّور النظريات والنظم السياسّيةعممار بوحوش،   9

 .105نفسه، الصفحة املرجع  10
ر ذلك يتوىلم جملس الشيوخ هذه املهممة. )نظرية الدولة و  11 ا على أساس الوراثة، وإن تعذم األسس العامة للتنظيم السياسي، مرجع كان امللك يعنيَّ خلفه، إذ مل يكن احلكم قائم 

 (.384سابق، ص.
 .384، مرجع سابق، ص.نظرية الدولة واألسس العامة للتنظيم السياسي12  

 .384فحة صال، (1969دار النهضة العربية، ، )بريوت ،النظم السياسية )الدولة والحكومة(حممد كامل ليلة،  13
 .185و 184، ترمجة: ذوقان قرقوط، )بريوت، دار القلم، بريوت(، الصفحتان العقد الجتماعيجان جاك روسو،   14
 .386و 385الصفحتان ، مرجع سابق ،النظم السياسيةحممد كامل ليلة،   15
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بني نظرييت احلق اإلهلي واحلكم املطلق، وتراجعت كلم معامل الدميقراطية تأرجح احلكم يف املرحلة الوسيطة 
على السلطة السياسية يف الدولة الرومانية، على الرغم من تقسيمها  االرومانية، فاملسيحية اليت سيطرت تدرجيي  

ا، مل حتدد   -كما كان عليه األمر من قبل يف الدولة الرومانية–احلياة إىل قسمني، أحدمها إيل وآخر بشري إال أّنم
 ما هو للشعب، فاندفع احلاكم، لتوضيد سلطته على حساب الدين.ما هو هلل و 

الذي يعتمد املركزية يف بنيته، أقام نظام من العالقات من أجل تثبيت أركان الدولة، فلجأ  وهذا النوع من احلكم
 يف أوروبا.  اإلقطاعطاء اقطاعات جملموعة من املتنفذين، سامهت يف والدة مع الوقت إىل إع

غري املباشـر، اليت  16ريمة احلقم اإلهلـيولكن، هذا ال يعين عدم وجود مسامهات فكرية يف جمال السياسة، فكانت نظـ
وكلمما كانت تتطور احلياة , هي املقدمة األوىل هلذا الفكـر، (Saint-Augustin)بدأهـا القديس أوغسطني 

 - Saint ) اإلجتماعية، كانت األفكار تتبلور بشكل جديد، حىت وصل القديس توما األأكويين إىل القول
Tomas لتأسيس احلكومة العادلة، كما انتـهى منهـا نم رضا الشعب باحلاكم هو شرط جوهري ( : " إ

أنم مهممة إقرار  ( يف أواخر القرن الرابع عشر، إىل Marsile De Padoue "مارسيـل دي بـادو" )
دائم ا على حسن  امشرف   -وهو أساس السلطة-للشعب، كما جيب أن يبقى الشعب االتشريـع جيب أن تبقى ملك  

 .17استعمال امللوك هلذه السلطة
اه النظام الدميقراطي احلديث، عرب هتيئة اجملتمع نت هذه األفكار وغريها هي اليت قادت التطومر يف فكا اجتم

 للثورة على الواقع احليايت واالجتماعي، الذي فرضته السلطات احلاكمة.
 : العصور الحديثد

 ااألوروبية، ولكنمها مل تعرف إطار  أدى احلكم املطلق واإلقطاعية إىل ّنو حاالت احتجاج وثورة داخل اجملتمعات 
بداية العصر احلديث، الذي انطلق مع التغيريات اليت أخذت تطرأ على ثورية، تقوم على مبادئ حمددة إال مع 

 يف هذا اجملال عرب ما بثته من أفكار ثورية جديدة اكبري    االفكر، وكان ألفكار "لوك" "ومونتسكيو" و"روسو" دور  
يعترب هذا الفيلسوف اإلجنليزي من دعاة احلكم املقيمد  م(:1632-1704)  (John-locke)جون لوك-

وبني القانون  لوك يف نظرته بني احلرية، وربط ة حقوق األفراد، وكفالة حرياهتموالدميقراطية، اليت تدعو إىل محاي
 الطبيعي. 

                                                           

: مــذهب يقــوم علــى تعليــل الســلطة لــدى اجلماعــة علــى أســاس االعتقــاد الــديين، فالنظــام الثيــوقراطي هــو النظــام الــذي (Théocratie)لثيوقراطيــة ا  16
السماء، فالسلطة الزمنيمـة من يستند إىل فكرة دينيمة، ومنها "نظرية احلقم اإلهلي" اليت تعترب اهلل مصدر ا للسلطة، واحلاكم مبثابة ظلم اهلل يف األرض ومفومض 

، اجلــزأ األولوآخــرون، موســوعة السياســة، مرجــع ســابق،  مقومماهتــا مــن املشــيئة اإلهليــة، ويــتمم اختيارهــا بعنايــة وبتوجيــه منهــا. عبــد الوهــاب الكيــايل تســتمدم 
 .928 الصفحة

17
Georges BURDEAU, Traité de science politique, L.G.D.J., éd.2, Paris, 1970,  t.3, p.465.  
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 كما تناول فكرة "العقد  ،املدنية"وقد سجمل "لوك" أفكاره هذه يف كتابه الشهري يف علم السياسة "احلكومة 
الفصل بني السلطات، وبنيم كيفيمة تطبيقه، ومربمراته، وذلك ألجل تدعيم  االجتماعي" وحلملها، ونادى مببدأ

 .18مذهبه يف محاية احلريات الفرديمة، وتفادي السلطة املطلقة
ا وهو فيلسوف سياسي فرنسي، عمل : م(1689-1755) (Montesquieu)مونتسكيو   - جاهد 

على تقييد السلطة، وإضعافها لصاحل محاية حقوق األفراد وحرياهتم، وميتاز بالواقعيمة يف التفكري؛ ولذلك عارض 
النظريات اخلياليمة، واملذاهب الثيوقراطية، وقد ارتبط امسه مببدأ الفصل بني السلطات الذي بلوره وشرحه، واعتربه 

اهات يف كتابه الشهري "روح القوانني" )  الضمان حلماية احلرية الفردية، وقد برزت    Espritكلم هذه االجتم
des lois  19م1748( الذي أصدره عام. 

وهو فيلسوف فرنسي، وهو م(: 1712-1778) (Jean Jack-Rousseau)جان جاك روسو  -
أحد أبرز الذين تعرمضوا لنظرية العقد االجتماعي، ووصل هبا إىل نتائج مغايرة مل يصل إليها أسالفه هوبز 

1588-Hobbes 1679  20و لوك، واكتسبت طابع ا عملي ا تطبيقي ا بعد أن كانت جمرمد أفكار فلسفيمة. 
"إجنيل الثورة  ة، حيث اعترب كتابه " العقد االجتماعيوكانت ألفكاره تأثريات كبرية على الثورة الفرنسي

 .21الفرنسية"
من  ُعِرف روسو بوجهة نظره، اليت تدعو إىل الدميقراطية املباشرة، الذي يتوىل فيها الشعب التعبري عن رأيه، بدال  

 النظام الربملاين، الذي يتوىل التعبري فيه جمموعة من السياسيني. 
باإلضافة إىل احلراك الفكري، ظهرت العديد من الثورات، اليت أتاحت للدميقراطية التقدم يف اجملتمعات األوروبية، 

 وهنا ميكننا رصد األمور التالية: 
م( إحدى املداخل املركزية للدميقراطية، 1649-1642شكلت الثورة اإلجنليزية ) :الثورة والبرلمان اإلنكليزي -

اه انفصاله عن جملس النبالء األعلى، وانتزاعه حقم  فهي ظفرت باحلقوق الدستوريمة، وأهمم خطواته يف هذا االجتم
فرض الضرائب، وفرضه الرقابة على سياسة احلكومة املاليمة، وناضل كذلك ضدم جور امللوك، وجرمدهم تدرجيي ا من 

ات من رقابة عليه، ووسمع احلقوق السلطة، كما قومض االمتيازات الطبقيمة، وقضى على ما كان جمللس اللمورد
  .22السياسيمة حىتم تساوى فيها الغينم والفقري، وتعادل يف األخري النساء والرجال

انتقلت التجربة الدميقراطية من إجنلرتا إىل مستعمراهتا يف أمريكا، فأعلنت  م(:1776الثورة األمريكية)  -
اد املركزي )عام 1776استقالهلا )عـام  م( على إقرار املبدأ الدميقراطي، 1787م(، وحرصت عندما أقامت االحتم

                                                           
18  Jean TOUCHARD, Histoire des idées politiques, presses universitaire de France, paris, 1959, tome.1, page .374 et suiv.   

 وما بعدها. 498النظم السياسية، مرجع سابق، الصفحة  19
 .506املرجع نفسه، الصفحة   20
 .330الصفحة ، )القاهرة، عامل الكتب(، نظم الحكم المعاصرةحممد الشافعي أبو راس،   21

22  Maurice DUVERGER, Institutions politiques et droit constitutionnel, page 53.. 
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فهذه الثورة دعت إىل حترير اإلنسان من سطوة الشركات الكربى، اليت  .23وكفالة ما يقتضيه من أحكام ومبادئ
أومل  وقامت  بوضع فرضت ضرائب مرتفعة على األمريكيني، كما عملت على االنفصال عن احلكومة اإلنكليزية،

والذي نصم يف بنوده األوىل على حقوق اإلنسان، وضرورة  -الذي يعدم من أقدم الدساتري-دستور أمريكي 
احرتامها، والسيمما حقم اإلنسان يف احلياة واحلرية، وحقم السعي والعمل لتحقيق السعادة، واحلقم يف املساواة، وحقم 

؛ وهكذا كان للثورة األمريكية 24حقوقهم الشرعية من مهام احملكمة العليااختيار احلكمام، وجعل محاية األفراد و 
 الدور الفعمال يف إثراء الفكر الدميقراطي, من خالل نتائجها وما نصم عليه دستورها.      

شكلت الثورة الفرنسية نقطة انطالق ثالثة للدميقراطية يف أوروبا، حيث سامهت : م(1789الثورة الفرنسية ) -
، كما كان هلا الدور املباشر يف إعالن حقوق ماء على احلكم اإلقطاعي ووصول البورجوازية إىل سدة احلكبالقض

، وإقرار سيادة السياسي واالقتصادي -اللميربالية مبعنييها اقاإلنسان واملواطن، وكذا ظهور الربملانات يف أوربا، واعتن
 .   25األممة، ورفع شعار "احلرية واإلخاء واملساواة"

 م الديمقراطية: مفهو اثانيً 
ذات أصل إغريقي، ينتمي يف أصل تكوينه )  Démocratie كما سبق أن رأينا مفهوم "الدميقراطية" )

وتعين  ) Demos (تكومن يف اللمغة اليونانيمة القديـمة مـن مقطعـني: فهو يعين حكم الشعب، وي إىل أثينا،
وتعين السيادة أو احلكومة أو السلطة، فإذا مجعنا املقطعني توصملنا إىل املعىن اللمغوي  ) Kratos (الشعب، و

 .26للدميقراطية وهو "حكم أو سيادة الشعب"
ختتلف بني منظٍِّر وآخر، ددة، وهذا املفهوم، أخذ مع عصر النهضة األوروبية ويف إطار احلداثة، يأخذ معان حم

 ومن أبرز هذه التعريفات:
من أقدم التعاريف، مLincolin(1809-1865 ،)) يعترب تعريف إبراهم لنكولن) كولن:تعريف لن -

حكم  الدميقراطية هي إنم  ، وورد فيه: "م1863 تشرين الثاين من العام 19بتاريخ ه يف خطاب حيث ظهر
العام للموضوع،  اإلطار حيددوهذا التعريف على أمهيته  .27"الشعب، من ِقَبل الشعب، ومن أجل الشعب

 ، حيتاج إىل إيضاح.اولكنمه يبقى ناقص  

                                                           
 .223إىل الصفحة  222، مرجع سابق، من الصفحة نظرية الدولة واألسس العامة للتنظيم السياسي، الجرف طعيمة 23

24
  TOUCHARD (Jean), Histoire des idées politiques, op.cit., de page 453 a page 454. 

25   Maurice DUVERGER, Institutions politiques et droit constitutionnel, page 50 - 51. 
26 Marcel PRELOT, Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit., page 49. 

(، 1977 ألهلية للنشر والتوزيع،االطبعة الثانية، )بريوت، عبد احلسن سعد،  -شفيق حداد–، ترمجة: علي مقلد القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، )أندريه( هوريو  27
 .303.فحةصال، 1اجلزأ
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حينما يكون الشعب يف جمموعه السلطة السيادية  : اعترب "مونتسكيو" الدميقراطية: "سكيوتتعريف مون -
، وهذا التعريف ميتاز بتحديد دقيق عرب ربط الدميقراطية مبفهوم السيادة، هذا املفهوم الذي يشكل 28العليا"

 جوهر احلداثة األوروبية، وسنعود إىل نقاشه بعد قليل. 
يستطيع صاحب السيادة يف املقام األومل " "جان جاك روسو" عن الدميقراطية بقوله:عربم  تعريف روسو: -

م إىل الشعب كلمه، أو إىل اجلزء األكرب منه؛ حبيث يكون هناك من املواطنني احلكمام أكثر أن يعهد بأمانة احلك
 وهذا املفهوم يشري إىل نسبية الدميقراطية يف احلياة السياسية. .29"من املواطنني األفراد

إنم النظام  "بقولـه: الدميقراطية  (Prélot) العامل الفرنسي املعاصر "مارسيل بريلو" عرمف تعريف بريلو: -
الدميقراطي هو ذلك النظام الذي حيقمق مشاركة غالبيمة الشمعب يف شؤون السلطة العليا، على حنو فعمال 

هذا التعريف يتجه باجتاه الشعب باعتباره أصل السيادة،  .30"وحقيقي، حبيث تكون للشمعب الكلمة العليا
 وعليه يتوقف اعتبار النظام دميقراطي أو غري دميقراطي.

ا: " لفقه السياسي المعاصر:ا - احلكومة اليت تقوم على أساس نظر الفقه املعاصر إىل تعريف الدميقراطية بأّنم
، له من  السيادة الشعبيمة، وحتقمق للمواطنني احلرية واملساواة السياسيمة، وختضع السلطة فيها لرقابة رأي عام حرم

ن هذا التعريف اقرتح الباحث املعاصر"أنور أمحد وقريب م .31"الوسائل القانونيمة ما يكفل خضوعها لنفوذه
تعريف ا يتعلمق بالدميقراطية الكاملة أو املثاليمة، أي الدميقراطية كما جيب أن  -يف أطروحته للدكتوراه -رسالن"

ا يكون بقدر اقرتاب هذا  تكون، واعترب أنم احلكم على أيم نظام سياسي، وإسباغ الصفة الدميقراطية عليه، إّنم
هي نظام احلكم الذي يقرم سيادة  "فعرمف الدميقراطية بقوله:  ،ام من مقتضيات الدميقراطية الكاملةالنظ

الشعب، مبا تتضممنه من كفالة احلرية الفعليمة للجميع، وتقرير مشاركة الشعب يف ممارسة السلطة يف كافمة 
 .32"ولرقابة الرأي العام اجملاالت، السياسيمة واالقتصاديمة واإلداريمة، وإخضاع السلطة للقانون

نا   وميكن اعتبار التعريفني السابقني قد تضممنا أهمم جوانب احلكم الدميقراطي القريب من الكمال، كما تضمم
 كذلك أهمم العناصر األساسيمة للممارسة الدميقراطية، وشروط جناحها.

من املفاهيم تتكرر  اإال أنم عدد  على الرغم من االختالفات املفاهيمية اليت جندها بني املفكرين السياسيني 
مثل السيادة والشعب والرقابة، مما جيعل الدميقراطية، تتعلق هبا وتصبح معربة عنها، فهي يف بشكل مستمر 

 ب باعتباره هو صاحب احلق األساسي.صلب التفكري احلداثوي عبارة عن السيادة، اليت تنطلق من الشع

                                                           
 .122.فحةصال، (م1993 دار املطبوعات اجلامعية،اإلسكندرية، )، النظم السياسيةعبد الوهاب،  حممد رفعت  28
 .116.فحةصالسابق،  مرجع، العقد الجتماعيروسو،  جان جاك  29

30
 PRELOT (Marcel), Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit, p.59. 

 .285 الصفحة، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوريإبراهيم عبد العزيز شيحا،   31
 .115 الصفحة، مرجع سابق، الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الشتراكيأمحد أنور رسالن،   32



8 
 

جتيب على تساؤل أساسي مازال كامن فيها، كيف ميكن للشعب أن  وهذه املفاهيم على أمهيتها، لكنمها ال 
ميارس سيادته ورقابته وحريته، وهنا جييب الفكر الغريب من خالل املؤسسات، وهذا األمر ال تتفق عليها 

   اجملموعات الفكرية، لذلك ختتلف الدميقراطية من نظرة إىل أخرى.   
 
 

  أنواع الديمقراطية : اثالثً 
يف السياق األورويب، وهي ختتلف من ناحية اخللفية والتسمية،  قد بدأناه تتنوع الدميقراطية املا ُكنَّ  استكماال  

  من التوجهات العامة للدميقراطية: اوسنستعرض عدد  
وهي الدميقراطية املطبقة يف الدول الليربالية، حيث تُعترب احلرية فيه العنصر  الديمقراطية الليبرالية: -

 ، األساسي, ويفهم فيه معىن أنم احلكومة "من أجل الشعب" أنمه احلكم من أجل تطومر الشعب بشكل حرم
احلرية يف جمالني:  وإعطاء احلرية لكلم من األفراد الذين يشكملون الشعب؛ ففي الدميقراطية اللميرباليمة ميكن محاية

جمال العمل احلكومي، حيث تُتاح احلرية لآلراء أنم تتعدمد حول إدارة ورعاية الشؤون العامة، ويف جمال 
العالقات بني احلكمام واحملكومني، حيث يظهر احرتام هذه احلرية بصورة أساسيمة بالتمأكيد على حقوق األفراد، 

ة األكثريمة املؤيمدة هلا، ألنم احلقوق هي اليت حتفظ لألفراد وبعدم افتئات الدولة عليها، مهما بلغت قوم 
 .33استقالهلم الذايت

ظهرت الدميقراطية اإلجتماعية نتيجة التطومر الذي عرفته الصناعة، وبروز الطبقة  الديمقراطية الجتماعية: -
يمة، ومبدأ االعرتاف ببعض العاملة كقومة تستطيع التأثري يف النظام السياسي، ونتيجة ضغوط األفكار االشرتاك

ومن أهمم خصائص هذه الدميقراطية تركيزهـا  .34احلقوق االقتصاديمة واالجتماعيمة إىل جانب احلقوق السياسيمة
فهذا النوع من الدميقراطية، يربط بني الدميقراطية السياسية واالجتماعية  .35على املساواة الفعليـة بني املواطنني

الصمحيحة، اليت تطمح إليها الشعوب، وال ميكن أن حتلم إحدامها مكان األخرى، فهي لتحقيق الدميقراطية 
 .36متتدم حبيث تشمل إدارة االقتصاد، وجمال األمن الوطين، والعدالة، والشؤون اخلارجيمة

تدرج هذه الدميقراطية ضمن الدميقراطية االجتماعيمة، وبصورة متطرمفة، حىت الديمقراطية الماركسية:  -
وهذا الشكل من الدميقراطية يركمز على السلطة، وعلى اإلمجاع يف العمل  فت بالدميقراطية التسلمطيمة.ُوص

                                                           
 .304و 303، الصفحتان 1اجلزأ ،، مرجع سابقالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية  33

34
 Georges BURDEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, L.G.D.J. , éd. 7, paris, 1957, page 148 et 

suiv. 
70.، مرجع سابق، الصفحة النظم السياسية  -   
 .304، الصفحة 1، مرجع سابق، اجلزأالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية  35
 .309، الصفحة. 1زأ اجل، المرجع نفسه  36
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ويعترب اهلدف األمثل  .37احلكومي، وهو مفهوم للدميقراطية تصومره "روسو"، وطومره "ماركس" وأتباعه
عن طريق خلق  -حسبهم–للدميقراطية املاركسيمة هو البحث عن التوافق الكامل )اإلمجاع(؛ وذلك يتمم 

الظروف املوضوعيمة للحرية احلقيقيمة بواسطة الثورة، أي إلغاء الطبقات وإقرار املساواة الفعليمة بني النماس، 
 .38وعندها تزول تدرجيي ا التناقضات بني املصاحل واآلراء

الدميقراطية هو إىل هذه  (Popularisme)  املراد من إضافة صفة "الشعبيمة" : الديمقراطية الشعبية  -
التأكيد على فكرة الدميقراطية، وهي تعربم عن فكرة سياسيمة تقوم على احلرية يف الرأي، وعن حكومة تشارك 
فيها خمتلف اهليئات والطوائف املهنيمة؛ وذلك ليكون التمثيل الشعيب حقيقي ا، وتستطيع بذلك خدمة اجلميع، 

ا دميقراطي  .39ة اجتماعيمة متطومرةلذا ميكن وصف هذه الدميقراطية بأّنم
 : ماهية الديمقراطيةارابعً    

 إذا كانت الدميقراطية كما رأينا، فما هي مميزات هذا املفهوم، وما هي ماهيته:
السيادة من الدميقراطية نظرية فلسفية، ّنت يف إطار تتطور الفكر الغريب، وهي واكبت انتقال  نظرية فلسفية: -

 نظرية كونية للمعرفة إىل منظور فلسفي، يكون اإلنسان ووجوده هو حموراملنظور الديين، الذي يؤسس على 
إىل األساس  الذلك سعى هؤالء الكتماب إىل إبراز أنم السيادة ال ترجع للملك، الذي حيتكرها استناد  الكون، 

هيئة حاكمة ال ميكن أن اإلهلي أو الديين، وإّنما السيادة ترجع إىل األممة ذاهتا، أو الشعب ذاته، وأنم احلاكم أو أيمة 
 .40ام يف كلم وقتحتكم إالم بناء  على اختيار األممة، أو الشعب، الذي جيوز له تغيري احلكم 

ا حتوملت إىل إطار للحكم، فحواه أنم األممة هي مصدر في الحكم  منهج - : الدميقراطية مل تبق جمرد فلسفي، إّنم
الدولة، وال شرعيمة للسيـادة ما مل تكن منبعثة من إرادة األممة السلطات، وإرادهتا هي أصل السيادة ومصدرها يف 

ومرتكزة عليها، وهذا االنفصال بني املذهب واإلطار العملي، جعل الباحثون، خيتلفون حول العالقة بينهما، وهنا 
 نالحظ أفرقاء متعددين:

"عبد احلميد متويل". ويرى أنصار والفقيه املصري  (Duguit)وميثله الفقيه الفرنسي "دوجي"  الفريق األول:* 
اه أنم مثمة خطأ يف فكرة شهرية ترى أنم املذهب الدميقراطي واحلرية ال خيتلفان، أو أنم نشأهتما تارخيي     اهذا االجتم

كانت واحدة، ويرى هؤالء كذلك أنم املذهب الدميقراطي لدى أكرب وأشهر ممثمليه )ومها الفيلسوفان "هوبز" 
ا ينت هي إىل السلطة املطلقة، وعدم كفالة حريات األفراد، ويستدلمون على ذلك بوقائع حصلت يف و"روسو"( إّنم

املاضـي ويف احلاضـر؛ حيث انتهى األمر إىل قيام االستبداد وتربيره، كالدميقراطية القيصريمة يف عهد حكم نابليون 

                                                           
 .305و 304، الصفحتان 1املرجع نفسه، جزأ    37
 .307، الصفحة 1، جزأ املرجع نفسه  38
 .1092و 1091الصفحتان  ،، مرجع سابقالنظم السياسية  39

40  Marcel PRELOT,  Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit.,  p.53. 
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 املذهب واحلكم، فاألول نظري تأسيسي ، بالتايل فهذا التيار يفرق بني41قدمي ا، والدميقراطيات الشعبيمة حديث ا
 بينما الثاين، يربر للسلطة القائمة. 

وهو يستبعد وصف الدميقراطية عن مذهب "هوبز" ألنهم ويقول بالدمج بني النظرية والتطبيق،  الفريق الثاني: *
محاية احلريات،  صيغ بصورة تؤدمي إىل السلطة املطلقة للحاكم، أمما مذهب "روسو" فهو دميقراطي، ويؤدمي إىل

وأمما االحتجـاج ببعض التطبيقـات الواقعيمة السيمئة للمذهب الدميقراطـي, واليت أدمت إىل االستبداد، فهو مردود، 
 .42لكون أنم التطبيق غري السمليم للمذهب ال يعربم بالضرورة عن حقيقته

األوىل والثانية، فهي من جهة متمت صياغتها وهي النظريمة اليت حتاول املالئمة بني النظريتني  الفريق الثالث:* 
" اعتماد ا على رافدين يغذمياّنا، األومل يتمثمل يف كتابات الفالسفة من أمثال "روسو" يف "العقد االجتماعي

أمما الثاين فيتمثمل يف التجربة الدميقراطية كنظام للحكم؛ وذلك مبا أضافته هذه  و"مونتسكيو" يف "روح القوانني"،
والسيمما التجربة العمليمة اإلجنليزيمة، اليت كانت األساس األول يف ظهور  مؤسمسات ومبادئ جديدة،من  التجربة

 .43احلكم النيايب والربملاين
على الرغم من الكالم التفصيلي، الذي أوردناه، إذا نظرنا بشكلم تفصيلي، نرى أنم اإلجابة مل تكتمل، فكيف 

كن أن تأخذ جماهلا التطبيقي يف جمال حكم الشعب. وهنا قد تكون ميكن للدميقراطية أن تتحقق، وكيف مي
 .اإلجابة، من خالل الدعوة إىل متابعة خصائص الدمبقراطية

 : خصائص التجربة الديمقراطية األوروبيةاخامسً 
وصلنا يف حديثنا السابق إىل حتديد ماهية الدميقراطية، سننتقل من خالل هذا العنوان للحديث عن خصائص 

 هذه الدميقراطية والنقاط املشرتكة بينها: 
* حماربة احلكم املطلق واستئثار احلكمام بالسلطة من دون أكثريمة الشعب، وكذا منع االعتداء على حقوق وحريات 

احلقوق حدم لتدخمل الدولة يف ممارسة وضع و واالجتماعية.كما تتضممن جتربة الدميقراطية محاية األفراد السياسية 
 .44واحلريات، حيث يقتصر دورها يف تنظيمها دون املساس مبضموّنا

 *ارتباط املفاهيم املتعلقة باحلرية مبفهوم القانون، فالنظام الدميقراطي يقتضي وجود حرية االعتقاد والرأي واالجتماع
وتكوين اجلمعيات والتعليم، وكذا احلرية الشخصية، وغريها من مظاهر احلرية: "وال بدم هنا من التنبيه إىل ضرورة 
وجود قيود ترِد على هذه احلريات بقصد تنظيمها؛ وذلك للمحافظة على مصاحل الدولة، وحقوق الغري، والنظام 

 .45العام"

                                                           
 .107، الصفحة 1، مرجع سابق، اجلزأ سيةاالقانون الدستوري واألنظمة السي  41
 .753و 752 الصفحتان، مرجع سابق، النظم السياسية  42

43  PRELOT,  Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit., pp.53-54. 
 .192و 191، مرجع سابق، الصفحتان النظم السياسية والقانون الدستوري  44
 .757املرجع نفسه، الصفحة   45
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كان وجودها سابق ا على وجود الدولة، وأنم الغاية من   اوأنم للفرد حقوق  * اعتبار األممة مكومنة من أفراد متساويـن، 
يف هذا الصمدد أنم  ( Vedel وجود الدولة، وعلمة سلطاّنا هو محاية تلك احلقوق، حيث يرى "فيديل" )

خدمة  الدميقراطية الكالسيكيمة هتدف إىل وضع الفرد فوق الدولة، وفوق أيمة مجعيمة من اجلمعيات؛ فاجلماعة يف
الدولة أن حترتم الفرد، وال تستطيع أن تنتهك حقوقه اليوم حبجمة أنم ذلك االنتهاك   الفرد ال العكس، وأنم على

 .46يهيمئ له يف الغد قسط ا أوفر من احلرية والسمعادة
الرغم من  وهنا، نبدأ بالعثور على أول معامل اإلجابة عرب الربط بني مفاهيم الدميقراطية والدولة والقانون، وعلى

، يتعلق يف خضوع الفرد اأساسي   ااحملاولة، اليت قام هبا فيديل للتنظري للعالقة بني الفرد والدولة، إال أنمه أغفل عنصر  
 للقانون، والقانون هنا، يوضح صاحب السيادة احلقيقية املتمثل بالدولة. 

  ظهر فعالية الشعب فيها.صور الدميقراطية، اليت توقد يقول قائل، دعنا قبل احلكم الذهاب إىل 
 : صور الديمقراطية اسادسً 

تتنوع صور الدميقراطية ضمن التجربة األوروبية، وهي حتمل يف طياهتا خصائص النسق اليت وهناك ، نالحظ 
 يتبناها، وهنا ميكننا أن نالحظ ثالث صور:

، وذلك يف بعض املقاطعات حديثةتطبيقات جند هلذه الدميقراطية : مفهوم الديمقراطية المباشرة، وتطبيقاتها -
.  Appenzell ، و"ابنـزل"Glaris ، و"كالريس" Unterwaldenالسويسرية وهي: "أنرتولد"

فاجلمعيات الشعبية هناك جتتمع مرمة يف السنة، وتصومت على القوانني والتعديالت الدستورية. واملالحظ يف هذا 
ا تقتصر على اجمل ال التشريعي؛ حيث حُيضمر العمل يف اجلمعيات الشعبيمة بدقمة من التطبيق للدميقراطية املباشرة أّنم

ِقَبل جملس املقاطعة املنتخب، ويقتصر عمل اجلمعية على التصديق أو الرفض، وال تستطيع اجلمعيمة مناقشة أو 
حات املقدمة توافق على املقرت  -بوجه عام-تربير رفضها عندما يتعلمق األمر بقضايا تقنيمة أو حقوقيمة؛ وهلذا فهي 

ا األقلم عدد   اد السويسري اهلا. كما يالحظ على هذه املقاطعات الثالث أّنم ويعترب  .47يف السكان يف االحتم
"روسو" من أبرز املدافعني عن هذه الدميقراطية يف القرن الثامن عشر؛ حيث هاجم نظام الدميقراطية غري املباشرة، 

يقول يف "العقد إذ  .48قيق الدميقراطية املباشرة يف ظلم الظروف احلديثةولكنمه مع ذلك أدرك صعوبة حت ،أو النيابيمة
ا، ولن ": االجتماعي إذا أخذنا عبارة الدميقراطية بكلم معناها الدقيق، جند أنم الدميقراطية احلقيقيمة مل توجد أبد 

ا، فممما خيالف النظـام الطبيعي أن حيكم العدد األكرب، وأن يكون العدد ال صغري هو احملكوم، وال ميكن توجد أبد 
 .49"أن نتصومر بقاء الشمعب جمتمع ا على الدوام للنمظر يف الشؤون العامة

                                                           
 .141 املرجع نفسه، الصفحة  46
 . 441 الصفحة، 1اجلزأ ، مرجع سابق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية 47

 .165 ، مرجع سابق، الصفحةالسياسيةفي النظريات والنظم   48

 .119 الصفحة، مرجع سابق، العقد الجتماعي  49
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ذلك النظمام السياسي الذي ينتخب فيه املواطنون حكمامه،  نقصد بالدميقراطية النيابيمة: الديمقراطية النيابية -
ال ميارس وظائف الدولة بنفسه، ومنها وظيفة . فالشمعب يف هذا النظام 50ومن ميثملونه يف تسيري شؤون احلكم

لونه، وميارسون شؤون احلكم نيابة عنه. نقصد  ّم ا يكتفي بانتخاب ممثملني عنه، يشرمعون بامسه وميثم التشريع؛ وإّنم
ذلك النظمام السياسي الذي ينتخب فيه املواطنون حكمامه، ومن ميثملونه يف تسيري شؤون  بالدميقراطية النيابيمة

 ، ويتألف هذا النوع من الدميقراطية من أركان متعددة: .51احلكم
إذ االنتخاب هو جوهر النظام النيايب، وبدونه يكون النظام النيايب جمرمد مسألة  وجود برلمان منتخب:* 

 .52صوريمة
لدائرته االنتخابية فقط، بل  حيث ال يعترب عضو الربملان املنتخب ممثمال   وجود عضو البرلمان يمّثل األّمة كّلها:* 

لألممة كلمها، أي ليس من مهامه رعاية املصاحل احملليمة لدائرته االنتخابيمة، بل يرعى مصاحل أممته القوميمة  يُعدم ممثمال  
 .53العليا

أي ليس للناخبني احلقم يف إمالء إرادهتم أو رغباهتم على  :الستقالل النسبي ألعضاء البرلمان تجاه الشعب *
كما كان حيصل يف فرنسا قبل ثورهتا بالنسبة   ،لنائب، وال ميلكون حقم عزله إذا مل ينفمذ تلك اإلرادة أو الرغباتا

 .54( Les Etats généraux ألعضاء جمالس متثيل الطبقات املعـروف باسـم )
ومعىن ذلك أنمه جيب أن يتوىلم الربملـان السلطـة التشريعيمة، أو على  :تمّتع البرلمان ببعض خصائص السيادة* 

 .األقـلم أن يشرتك مع احلكومة يف جزء منها؛ وذلك حىت ال يتحومل دوره إىل جمرمد هيئة استشاريمة
هي نظام وسط بني الدميقراطية املباشرة والدميقراطية النيابيمة )النظام  :مفهوم الديمقراطية شبه المباشرة -

النيايب(؛ فالدميقراطيـة شبه املباشرة تقتضي وجود برملان منتخب من الشعب، ميارس السلطة بامسه وحلسابه )كما 
 .55هو احلال يف النظام النيايب(، ولكن الشعب حيتفظ لنفسه ببعض السلطات ميارسها مباشرة

عرف الدميقراطية شبه املباشرة مبظاهر خمتلفة، ولكن الفقه اختلف يف حتديد هذه املظاهر، فاتفمق مجهور الفقه تُ  
على ثالثة مظاهر )االستفتاء الشعيب، واالعرتاض الشعيب، واالقرتاح الشعيب(؛ وذلك لتنافيها مع النظام النيايب 

يف إقالة النائب، وحقم االقرتاح على حلم الربملان، وحقم  اخلالص، واختلف على مظاهر ثالثة أخرى )حقم الناخبني
عزل رئيس اجلمهورية(؛ فهذه املظاهر الثالثة األخرية هناك من الفقهاء من يعدمها من مظاهر الدميقراطية شبه 

 .     56ةوهم الغالبيم -املباشرة، وهناك من ال يعدمها من مظاهرها 

                                                           
50  DUVERGER, Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit, p.92. 
51

 op.cit, p.92. 
 .156-155، ص. 1القانون الدستوري واألنظمة السياسية، مرجع سابق، جـ.  52
 .157و156، الصفحة 1املرجع نفسه، جزأ  53
 .املرجع نفسه  54

55  PRELOT (Marcel), Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit., pp .78-79. 
 .222 الصفحة، مرجع سابق، النظم السياسية  56
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سالمي، لنالحظ أنم الدميقراطية يف مجيع احلاالت اليت نظرنا من خالهلا، وهنا، نعود وقبل االنتقال إىل العامل اإل
ليست يف احلقيقة أصل ميكن احلديث عنه،  فهي ال تتعدى كوّنا حقل تداول، بالتايل ال ميكن قراءهتا إال من 

دون املساس  هذه اخللفية، بينما صاحب السيادة احلقيقية هي الدولة، اليت تعطي الناس حقم التعبري عن الذات
بأصوهلا ومرجعيتها إال ضمن أطر ضيقة وحمدودة، وبشكل ال يؤثر على سيادهتا وحاكميتها املطلقة، فهي اليت 

     متثل قيم احلداثة ومرجعيتها.   
 

 : المفهوم في السياق اإلسالمي  اسابعً 
 املفكرين السياسيني يف العامل العريب منذ فجر /احلاكميةشغلت قضية الدميقراطية النهضة وانتقال المفهوم:
إذ نظر ، ( الرائد يف هذا اجملال1873-1801) رفاعة الطهطاويرافع الشيخ ويعترب  النهضة اإلسالمية األوىل،

إىل احلداثة األوروبية نظرة إعجاب، واعتربها غري متناقضة مع الرؤية اإلسالمية، لذلك عمل على إجياد مسوغات 
يف املقارنة اليت قام هبا بني القانون الفرنسي  ااحلضارة من داخل السياق اإلسالمي، يظهر هذا األمر جلي  هلذه 

والشريعة، حيث توقف أمام املادة األوىل وحاول أن جيد هلا مسوِّغات تعطيها الشرعية، فقال: " فانظر إىل هذه 
 ااف املظلوم، وإرضاء خاطر الفقري بأنمه كالعظيم نظر  املادة األوىل، فإّنا هلا تسلط عظيم على إقامة العدل وإسع

ىل القول: " ما يسمونه احلرية ويرغبون فيه هو عني ما ، ويستمر يف الشرح إىل أن يصل إ57إىل إجراء األحكام"
يطلق عليه عندنا العدل واإلنصاف، وذلك ألن معىن احلكم باحلرية هو إقامة التساوي يف األحكام والقوانني، 

. ويبدي الطهطاوي اعجابه باملادة الثانية 58 جيوز احلاكم على إنسان، بل القوانني هي احملكمة املعتربة"حبيث ال
حسب كلم إنسان على   من املال امعين   ائ  من الدستور، ويقول: " يعطون]الفرنسيون[ من أمواهلم بغري امتياز شي

إذا كانت الزكوات  االبالد لطابت النفوس، خصوص  ]...[ لو كانت مرتبة يف بالد اإلسالم كما هي يف تلك ثروته
أو كانت ممنوعة بالكلية، ورمبا كانت هلا أصل يف الشريعة على بعض  والغنيمة ال تفي حباجة بيت املالوالفيء 

، ويقصد الفرد، أو 60. ويف احلكم املقررة عند قدماء احلكماء: اخلراج عمود امللك"59أقوال مذهب اإلمام األعظم
ويذكر بأن املواطنني ال يشكون منها ألّنا تؤخذ بطريقة ال تضر بأحد، كذلك لعدم وجود الظلم الضريبة، 

حبرية الرأي والصحافة، ودور الكتاب يف تعرية املمارسة اليت تسيء إىل اجملتمع  إعجابهوالرشوة. هذا وأظهر رافع 
 عرب إظهار الظلم والظاملني. 

حركة اإلصالح  ، رائد(1889-1810)ا اجملال خري الدين التونسيومن األعالم الذين كان هلم السبق يف هذ
"أقوم نها كتابه خطة شاملة لإلصالح ضمَّ  قد وضع 1827التونسية يف القرن التاسع عشر، والذي كان عام 

                                                           
  .181(، الصفحة 1993للكتاب، رافع رفاعة الطهطاوي، ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز، )القاهرة، اهليئة املصرية العامة  57 
 .183املصدر نفسه، الصفحة  58 
 املقصود أبو حنيفة النعمان. 59 
 .185املصدر نفسه، الصفحة  60 
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 على انتهاج كلم  إياهم اسياسيي وعلماء عصره حاث  إىل  رسالةا خالهلاملسالك يف تقومي املمالك"، حيث وجه من 
 حتسني أوضاع األمة واالرتقاء هبا.السبل املمكنة من أجل 

نبذ كل الكتابات  من الظن اخلاطئ بأنه ينبغي امن مغبة رفض جتارب األمم األخرى انطالق  التونسي حذر  فقد 
بإّناء احلكم املطلق املضطهد  املسلمني. وطالب أو االخرتاعات أو التجارب أو التصرفات الناشئة عن غري

، وعلى هذه األرضية دعا التونسي إىل ضرورة العدل والعلوم اليت متكن من التقدم للحضارات للشعوب واملدمر
 .واالقتصاديم  املاديم 

وركز التونسي على الدستور أو الكونستيتوسيون كشرط ضروري للنهضة. فالتونسي يدعو إىل نظام سياسي يقوم  
 .61ت وحيرتم القانون واحلقوق املدنية للمواطننيعلى املؤسسا

واملالحظ، أنم هذا اإلجتاه مل ينحصر يف العامل العريب، كما تشري إىل ذلك بعض األدبيات املعاصرة اليت حتدمثت 
ا كانت تيار متتد ضلوعه إىل العامل اإلسالمي كافة، حيث يُذكر أنم نامق كمال ) -1840عن هذا املفهوم، وإّنم

دأ بإثارة موضوع احلاكمية مبعناها املعاصر وبشكٍل مواٍز للطرح الذي قدمه الطهطاوي، ورأى نامق: ( ب1880
البيعة، اليت يتم فيها تفويض السلطة إىل احلكومة،  "أنم احلكومة الصاحلة إّنا تتأسس باختيار الشعب عن طريق

إجابته على التساؤل عن كيف ميكن للحكومة أن احملافظة على احلرية الفردية. ويف  اليت رأى أنَّ من أهم واجباهتا
إىل أن الضمان  على احلرية الفردية، ظهر الفارق بني تفكريه والتفكري الغريب السائد؛ ففد ذهب نامق حتافظ

اإلرادة العامة لألمة كما زعم روسو،  الوحيد للحرية الفردية هو القانون، ولكن مصدر القانون يف نظره ليس هو
مصدر التشريع إرادة األغلبية ألّنا ميكن أن تستبد وتتسلط  رادة العامة غري حمدد وغامض، وليسألن مفهوم اإل

 ، له القدرة على حتديد احلسن والقبح، وذلكاخارجي   اأن يكون مصدر التشريع مصدر   على األقلية، إّنا ينبغي
 املصدر عند املسلمني ما هو إال الشريعة اإلسالمية.

ة نامق ربط احلاكمية بالشعب وإعطائها املشروعية من النصم املؤسس، إال أنم التوجه الذي وعلى الرغم من حماول
، وجد معارضة شديدة، لعلم أبرزها تلك اليت -مع التنويريني والذي يلتقي يف الكثري من األحيان -نادى به، 

الغريب احلديث ال يستحقها إال  شنمها علي السعاوي، حيث اعترب هذا املفكر العثماين إىل أنم احلاكمية مبفهومها
ا تُعِلن سيادة القانون الوضعي الذي ال يتكأ على أمر تشريعي منزل، وحىت إذا رُبطت هذه  اهلل عزم وجلم، ألّنم

هناك "احلاكمية بالشريعة، فسيكون الربط واهي وضعيف، يقول سعاوي يف مقال له عنوانه"احلاكم هو اهلل: 
الشعب، وكلمة حاكمية أصوهلا  هو املصطلح الذي أطلق عليه اسم حاكميةمصطلح جديد نال شهرة كبرية، و 

متعنا يف معناها وجدناها تعىن "الفعال ملا يريد" أو " احلاكم  بالفرنسية كلمة "سوفرنىت" املشتقة من الالتينية... وإذا
ال  سلطة األمر املطلق؟املطلق" أو "الفاعل املختار". حسنا! من هذا الذي حيكم بنفسه وله  بنفسه" أو "اآلمر

املعىن أن ميلك أيم بشر  شك أن ذلك ال ميكن أن ينسب ألي شيء غري األلوهية، وعليه فإنه من املستحيل هبذا

                                                           
   .211إىل الفحة  206(، من الصفحة 1978حتقيق معن زيادة، ) بريوت، دار الطليعة، ، أقوم المسالك في تقويم الممالكخري الدين التونسي،  61 
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سلطة احلاكمية".بالتايل ال يتعدى عمل اإلنسان يف إدارة الدولة العمل التدبريي، املنطلق من خاصية تدبري شؤون 
يف كتابه "اصالح اجملتمع  (1921-1863األمري سعيد حليم باشا )هذا، وذهب املفكر الرتكي  الشعب.

ويقول هبذا اخلصوص: " إنم هيكل النظام اإلجتماعي يف املسلم" إىل حتديد مفهوم احلاكمية وحصره بالشريعة، 
حاكمية الشريعة...وقاعدة حاكمية الشريعة تعىن االعرتاف  اإلسالم بأكمله، يرتكز على قاعدة أساسية هي

كان نوعه وماهيته، خاضع لقانون طبيعي خاصا به. وعليه فإنَّ   اموجود يف الكون أي   قة أساسية، هي أنَّ كلَّ حبقي
املادي لقوانني  االجتماعي من حياة اإلنسان خاضع لقوانني اجتماعية طبيعية، متاما مثل خضوع جانبه اجلانب

ألن خيضع لقانون يضعه بشر مثله، ألن  ان حاجةطبيعية مادية. وبذلك طبق اإلسالم بنجاح مبدأ أنم ليس لإلنس
نواحيه، وإن كان قد صدر باإلرادة العامة لألغلبية؛ ولكن  يف بعض اوجائر   اذلك القانون ال بدم أن يكون مستبد  

 اخلالق املتمثلة يف قوانينه الطبيعية االجتماعية واملادمية". إّنا عليه أن خيضع إلرادة
ألخذ من السياق األورويب جيب أن ال يتعدى اإلطار األول، حيث جنح األوروبيون هذا، ورأى حليم باشا أنم ا

 عرب العلوم التجريبية من اكتشاف العوامل املادية، ولكنمهم عجزوا عن القيام بذلك على الصعيد االجتماعي. 
آللية التخلص من احلكم  ان معرفي  وا يؤسسو كانومن املمكن أن نالحظ من خالل ما أوردنا، أنم النهضويني  

القانون  االستبدادي، الذي أصاب الشرق، فحاولوا أن جيدوا من خالل النهضة األوروبية احللول عرب التوفيق بني
بينها وبني  طَ بِ ، اليت رُ / احلاكمية/ السيادةومها يف هذا األمر فتحا اجملال أمام احلديث عن الدميقراطية والشريعة.

 ألسباب احنطاط ( فقد توصل بعد تقصم 1897-1838) إليه مجال الدين األفغاينالشورى، وهذا ما أشار 
ولذلك فقد رفع لواء املطالبة  .د احلكومة بالدستوراملسلمني أن مرجع ذلك هو غياب العدل والشورى وعدم تقي  

رى عرب املشاركة يف احلكم من خالل الشو  واالجتماعيم  عاد للشعب حق ممارسة دوره السياسيم بأن يُ 
 62واالنتخابات

يواجه األمة  حتد   ( الذي رأى بأن أهم1905-1849وقد سار على ّنج األفغاين تلميذه حممد عبده )
حماولة للتوفيق بني املبادئ اإلسالمية وبعض األفكار  اإلسالمية هو نظرهتا إىل العالقة بني اإلسالم والعصر. ويف

تقابل الدميقراطية  املسلمني يقابل املنفعة عند الغربيني، وبأن الشورىبأن مصطلح املصلحة عند  الغربية اقرتح عبده
السلطة، أكد عبده بأنه ال يوجد حكم ديين )ثيوقراطية(  وأن اإلمجاع يقابل رأي األغلبية. ولدى معاجلته إشكالية

هذا اجملال إىل  عا يفمناصب احلاكم أو القاضي أو املفيت مناصب مدنية وليست دينية. ود أنَّ  ايف اإلسالم، معترب  
 .63الطارئة واملستجدة على الفكر اإلسالمي إعادة إحياء االجتهاد للتعامل مع األولويات واملسائل

يف هذا املوضوع هو   اعميق   اعلى أمهية ما ورد عند رواد النهضة العربية، إال أنم الشخصية األبرز، اليت ذهبت مذهب  
احلرية والدميقراطية، األول بعنوان "طبائع  قضاياعاجلا ألف كتابني  ( الذي1903-1849عبد الرمحن الكواكيب )

املفكرين ينحدرون من  بني عدد من ار الكواكيب حوار  . يف كتابه الثاين، تصوَّ بعنوان "أم القرى" واآلخر االستبداد"
                                                           

 ،47إىل الصفحة  44.فحةصمن ال (، 1989القاهرة، الدار الشرقية، )، الدين والدولة والثورة ،أمحدرفعت سيد  62 
  .51إىل الصفحة  48املصدر نفسه، من الصفحة  63 
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خالل موسم احلج لتبادل الرأي حول أسباب  دَ قِ مؤمتر عُ  مدن خمتلفة يف العامل اإلسالمي مجعهم يف مكة املكرمة
:"  ومن األفكار اليت حرص الكواكيب على طرحها ما جاء على لسان البليغ القدسي .احنطاط األمة اإلسالمية

، ااشرتاكية، أي دميقراطية متام   ل نوع السياسة اإلسالمية، حيث كانت نيابيةسبب الفتور هو حتوم  أنَّ  خييل إيلَّ 
األساسية، مث صارت أشبه الداخلية ملكية مقيدة بقواعد الشرع  شدين بسبب متادي احملارباتفصارت بعد الرا

النهاية إىل أن التقدم  . وخيلص الكواكيب يفجاء على لسان الرومي: "إنم البلية أن فقدنا احلرية" ، وماباملطلقة"
الدولة يف اإلسالم مدنية  وبشكل ملفت إنم . واعترب الكواكيب 64 التخلف مرتبط باالستبداد مرتبط باحملاسبة بينما

 .65يف غري مسائل إقامة شعائر الدين" ايين مطلق  دباملطلق، بل :" ال يوجد يف الدولة اإلسالمية نفوذ 
، ميثل ردة على التنويرية اإلسالمية، إذ أنمه (1935-1856حممد رشيد رضا )وعلى الرغم من اعتبار الشيخ 
 رأى أن سبب ختلف األمة يكمن يف أناليت سبق أن قررهتا هذه املدرسة الفكرية، و أعاد النظر بكثري من األصول 

اإلسالم احلقيقي يقوم على أمرين:  املسلمني فقدوا حقيقة دينهم، وأن ذلك مما شجعه احلكام الفاسدون، ألن
املسلمني على نسيان  الدولة. واعترب أن احلكام املستبدين حاولوا محل اإلقرار بوحدانية اهلل، والشورى يف شؤون

أن أعظم إال أنمه عندما يتطرق إىل فكرة الدولة، يؤكد على  .الثاين بتشجيعهم على التخلي عن األمر األول األمر
 . 66احلكومة يستفيده أهل الشرق من األوروبيني هو معرفة ما جيب أن تكون عليه درس ميكن أن

الشيعة يف احلوار املتعلق بالدميقراطية، ودارت نقاشات حادة ويف إطار فاعلية املفهوم، أسهم العديد من الفقهاء 
حول هذا املوضوع، حيث تصدى املريزا حممد حسني النائيين هلذا املوضوع من خالل كتابه الذي ردم فيه على 

من  اإلسالميمة متسوية بني القيم  إجياد، وحاول النائيين "تنبيه األممة وتنمزيه امللمة" منتقدي احلركة الدستورية ومعارضيها
 ، احلرية.اإلنسانة احلديثة مثل الدستور، حقوق يم السياسيم جهة وبني املفاه

ي مشكلة الدولة، مبا هي الوسيلة شها املسلمون يف العامل املعاصر هاليت يعي شكلةاملجوهر  نم أوال حظ النائيين 
اد واالستئثار يف لالستبداد والفس طبيعيبشكل  " جتنحالدولةاليت يتم من خالهلا تدبري أمور الناس، فهذه "

ا تعود  واضحة وضابطة حلركتها، السلطة املطلقة، يف حال مل تقم على أسسم  وهذا ال يعود إىل الدولة بذاهتا، إّنم
الوسيلة الوحيدة التقاء االنزالق  نم لذلك، فإ، العصمة النفسية إىلتقار السلطان اف إىل طبيعة احلاكمني، من حيث

ال ووجود آليات للرقابة واحملاسبة من جهة اخرى. وهذا  ،ستبداد هو حتديد سلطة امللك من جهةالفساد واال إىل
، ويف الربملان الذي يراقب عمل السلطات ومينع حصرها يف يد امللكمن خالل الدستور الذي يوزع إال يتحقق 

 .67بهااحلكومة وحياسُ 

                                                           
 .)1991دار الشروق العريب،)بريوت، ، أم القرى، عبد الرمحن الكواكيب 64 
 . 56(، الصفحة 1975حتقيق حممد عمارة، ) بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، األعمال الكاملة، عبد الرمحن الكواكيب،  65 
 دراسات الوحدة العربية، مركز ) بريوت،قراطية يف الوطن العريب،ورقة ضمن كتاب أزمة الدمي ،الحديث تطور مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي، أمحد صدقي الدجاين 66 

 . 124، الصفحة  (1987
  .13العدد  اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى، ، جملة الغدير،تنبيه األّمة وتّنزيه المّلةين، يالنائأنظر: حممد  67 
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وأمثاهلا  فهي، أن األمور املتعلقة بالشعب، ال تدخل حتت عنوان املصاحل الدينية والتيار اإلصالحي،  رأوا فالنائيين
مصاحل دنيوية، وال دخل هلا يف األمور الدينية ، وبالتايل فإنم اجلهل أو العلم باألحكام الشرعية ال تأثري له فيها. 

ا انتخبوا هذه أمور يرجع النظر يف شأّنا إىل عقالء كلم بلد. وحىت الفقهاء المذين حص لوا على عضوية اجمللس، فإّنم
بصفتهم ممثلني لصنف العلماء، باعتبارهم من عقالء البلد ال لكوّنم فقهاء فحسب، فإذا ذهبوا إىل رأي خيالف 

ال  األمر، وهذا الفقهي ال دخالة له يف هذا األمرما رآه أكثرية العقالء، رجح رأي هؤالء عليهم، ألنم ختصصهم 
 . 68الشرعية الكلية اليت هي جمال اختصاصهم مباألحكاعالقة له 

يف اجملتمع اإلسالمي، لذلك  ه ضربة لدور الفقيهوقد علم هذا التيار خطورة الطرح الذي يقدمه، فهو قد يوجِّ 
طاعة الفقيه واجبة يف  إنم اليت هبذا اخلصوص: "احملَعِمل على تسويغ رؤيته من خالل حتديد دور الفقيه، فيقول 

حالتني، األوىل طاعة اُلمقلمد ملرجعه يف األحكام الشرعية الكلِّية، والثانية حكم احلاكم الشرعي يف املوضوعات 
اخلارجية كما يف النزاعات. أمما يف غري هاتني احلالتني فطاعة العلماء ليست واجبة على أحد. ومن الناحية العملية 

موارد تقليد العامي للمجتهد ال يدخل ضمن وظائف اجمللس وال هو من موضوعات  فإنم األمر األول ومجيع
يف نفس السياق، . عمله. وبالنسبة للثاين، أي احلكم يف النزاعات فقد فومض الدستور القضاء إىل الفقهاء املؤهلِّني

س فيه من البنود ما خيالف شدد على أنم الدستور ليس كتاب ا يف األحكام الشرعية، بل هو نظام لعمل الدولة، ولي
عن جمال عمل الفقهاء واجملتهدين، فال  ااملعروف واملعلوم من الدين. وعلى أيِّ حال فإنم جمال اشتغاله خمتلف كلي  

 .69يُقال إنَّ صدوره أدى أو يؤدي إىل غلق باب االجتهاد أو مزامحة الفقهاء يف عملهم"
املواطنني دون األخذ بعني االعتبار االختالف بني املسلم  وحول خمالفة الدستور للدين بسبب املساواة بني

والكتايب، يرى التيار اإلصالحي الدستوري، بأنم املقارنة بني املساواة اليت يقرِّرها الدستور وبني االختالفات 
ت إللغاء احلكمية اليت قررها الشرع، مقارنة بني موضوعني خمتلفني ال يقبالن املقارنة، فاملساواة الدستورية جاء

التمييز بني الناس اليت كانت قائمة يف ظلِّ االستبداد، حيث األقوياء يستأثرون بكلِّ شيء، بينما حُيرم الضعفاء 
من كلم شيء، هذه املساواة هي عني ما أراده اإلسالم. املساواة اليت حتدث عنها الدستور ليست مساواة املكلفني 

وق والواجبات فيما يقتضي املساواة مثل االستفادة املتساوية من املوارد املختلفي التكاليف، بل املساواة يف احلق
واملنافع العامة العائدة جلميع املواطنني، وأداء الواجبات اليت يتساوى فيها اجلميع مثل الواجبات املالية وأمثاهلا. 

ملسلمني وغري املسلمني أمام وحول قيام العالقة بني املواطنني واحلكومة على قاعدة املواطنة، مبا يعين تساوي ا
القانون، يقول احملاليت: "إنم هذا التقرير ال دخالة له يف تطبيق األحكام الشرعية القائمة على أساس الدين، مثل 
التوارث والزواج بني املسلم والكافر وأمثال ذلك، بل املقصود هو حق املسلمني وغري املسلمني يف حتصيل 

                                                           
املربوطة . وقد طبع كتاب الآللئ  514(، ص. 1995، )هتران زركري نجاد، رسايل مشروطيت ، آللئ املربوطة يف وجوب املشروطةال، أنظر: حممد امساعيل الغروي احملاليت 68 

 .1909للمرة األوىل يف 

                                     .  546املصدر السابق، الصفحة  69 
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. ومعلوم أنم الكافر الذي يعيش بني املسلمني له ما هلم من حقوق وعليه ما عليهم حقوقهم اليت قررها هلم الشرع
يف نطاق عمل الدولة. فاملتفق عليه أنم  امن واجبات، عدا ما استثين بسبب اختالف الدين وهو ال يدخل غالب  

هو مصلحة مشرتكة بني الكافر له حق يف أْن ميلك ويعمل ويتمتع بثمرات ملكه وعمله، كما يتمتع بالشراكة فيما 
 أنوجوب  إىل، وذهب النائيين 70"فلهم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم"" املواطنني حبسب القاعدة الشرعية

، لوكالة العامة للربملان عن الشعبهذا هو مقتضى ا نم غري املسلمة ممثلون يف الربملان، أل الدينية لألقلياتيكون 
 .71فغياهبم عن الشورى خيدش عمومية وكالة النواب عن الشعب وإال

هذا، وذهب التيار اإلصالحي إىل أن ما يقوله، ال يتناقض مع حقيقة الدعوة اإلسالمية، اليت دعت إىل سيادة 
 اهلل، قرر احملاليت، بأنم هذه ليست من نوع التمرد على عبودية اهلل سبحانه، أو االنفالت من االلتزام بأحكام

الشرع. على العكس من ذلك فهي تعين التحرر من عبودية السلطان ورجاله وهي حرية الزمة لتحقق توحيد اهلل 
وإفراده بالعبودية. احلرية هبذا املعىن هي منع حتكم إيم شخص حىت ولو كان امللك يف شؤون الناس بغري حق، 

واجلربوت. وهبذا املعىن، فإنم احلرية من املسلمات  على القوة اوحتميلهم ما ال يستطيعون أو ما ال يريدون اعتماد  
العقلية ومن ضروريات اإلسالم. وإذا كانت الدول األخرى اليت أخذت بالدساتري، قد مسحت حبريات تشمل رفع 
القيود عن تعاطي اخلمور، وارتكاب ما هو منكر يف الشريعة اإلسالمية، فذلك عائد إىل أنم هذه ليست منكرات 

من األصول اليت تفرمق  . أما النائيين فاعترب احلرية أصال  72ال ألّنا الزمة من لوزام احلكم الدستوري يف عقائدهم،
بني اجملتمع اإلهلي واجملتمع الطاغويت، فتحرير الناس هو أبرز أسباب الصراع بني األنبياء وطواغيت أزماّنم، وأنم 

النقطة، وليس حول التزام احد الفريقني بأحكام الصراعات بني الدول، وبينها وبني الشعوب، دارت حول هذه 
 .73دينية معينة أو متلصه منها

وهكذا، يصل النائيين إىل القول حبق الشعب يف مراقبة احلاكم، حىت لو كان هذا األخري نائب املعصوم عجلم اهلل 
األموال اليت يدفعها فرجه الشريف، ألنم أصل احملاسبة والشورى مقرر يف الشريعة، وألنم احلكومة تعتمد على 

 .74الشعب على صورة ضرائب، فهذا يعطي للشعب حق الرقابة واحملاسبة على كل حال"
شك  الالذين تأثروا ب -إىل املرحلة اليت سبقت احلرب العاملية األوىل وصوال  لقرن التاسع عشر لقد حاول مفكرو ا

اإلسالمي للشورى، وسعوا يف  لدميقراطية واملفهومإثبات وجود تشابه بني ا -الدميقراطية األوروبية  بفكر وممارسة
املستبد للحكام يف العامل اإلسالمي إىل تربير اقتباس جوانب من  مواجهة أزمة احلكم اخلانقة والفساد والسلوك

 من أزمتها السياسية. رهتا على إخراج اجملتمعات اإلسالميةاعتقدوا بتوافقها مع اإلسالم وقدو  ،األورويب النموذج

                                                           
  املصدر نفسه. 70 

 تنبيه األّمة وتّنزيه المّلة.أنظر:   71
 . 521الصفحة   ،زركري نجاد، رسايل مشروطيت ، آللئ املربوطة يف وجوب املشروطةال 72 
 وتّنزيه المّلة.تنبيه األّمة أنظر:  73 
  املصدر نفسه. 74 
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خبري الدين التونسي  االطهطاوي ومرور   هؤالء الرواد ابتداء من يرى الشيخ راشد الغنوشي بأنم  وهبذا اخلصوص،
ليفكر قط يف وضع الدين أو جزء منه موضع اهتام أو شبهة أو يستهدف  منهم وانتهاء برشيد رضا مل يكن أحد  

واالستناد إىل علماء جمددين  الدين وطرائق تطبيقههم يستهدف جتديد يف فهم ا كان سعيَّ تبديله، وإّنم  تغيريه أو
  وجدها فهو أحق هبا، وأنم اعتبار أن احلكمة ضالة املؤمن أنم  قدامى وحمدثني لتربير االقتباس من الغرب على

 . 75لتحقيق مصاحل العباد، وأنه حيث املصلحة فثم شرع اهلل ا جاءالدين إّنم 
كان هدف املفكر واملثقف املسلم البحث عن اآلليات، اليت تبيح للشعب   –مع استثناء الكواكيب  –بالتايل 

 ارب دساتري حتدد احلقوق والواجبات، وهذه النقاشات اليت أوردناها، تظهر تباين  املشاركة باحلكم ومراقبة الدولة ع
متكاملة، ميكن احلديث  بذاته، حيمل يف طياته رؤية اقائم   يف هذا املفهوم، كما ينظر إليه باعتباره أصال   اواضح  

وهذا ما جعل احلديث عن احلاكمية نقطة خالف، مع وجود اختالف  عنه مبعزل عن األصل املؤسس واملنتج له.
يف املرجعيات اليت يتكأ عليها كلم طرف يف نظرته للموضوع، ولعلم هذا األمر سيزداد حدة مع تقدم اجملتمعات 

  ؤسس واملنظر األساس هلذا املفهوم.اإلسالمية، وسنتوقف اآلن مع املودودي امل
 المودودي والحاكمية 

ما يُهمش دون  امع اإلسالم يف شبه القارة اهلندية، الذي غالب   ، جيدر بنا التوقف قليال  يف احلديث عن هذا املفهوم
التنبه إىل خطورة هذا اإلسالم وفعاليته، فمع ّنايات القرن التاسع عشر، بدأ اهلنود ينظمرون لفكرة احلاكمية، 

بوضوح أنم نظام اإلسالم يقوم على دعامة مبدأ التوحيد،  عربم  حممد إقبال، الذيوأخذت تظهر معاملها األوىل مع 
وهذه الفكرة حتوملت  .تفسريها العليا، وال توجد سلطة جبانبها غري سلطةاهلل هي  الذي من مقتضياته أنم شريعة

اإلسالم السياسيم، ومنه ذاعت الفكرة  إىل أساس يف فكر املودودي، حيث صرَّح هبا، وجعلها األساس لنظام
 يف فكر احلركات اإلسالمية املعاصرة. وشاعت يف العامل اإلسالمي، حىت أصبحت حجر األساس

على أساس املصاحل البشرية وشهواهتا، وكلم حماولة إنسانية للقيام  فيه بشري ال ميكن أن تقوم احلاكميةفاجملتمع ال
بتنظيم أمور البشر على أسس إنسانية حمضة، تؤدي إىل قيام نظام غري متوازن يراعي مصلحة فئة على حساب 

هذه الوجهة، استيقنت نفسك أنَّ منبع إىل اجملتمع البشري من  وإذا نظرت الفئات األخرى، ويقول املودودي: "
 ... إّنا هو ألوهية الناس على الناس، إما مباشرة أو بواسطة، وهذه هي النظرية املشؤومة الشرور والفساد احلقيقي

والشقاء، وهذا هو الداء الذي  املصائب والدمار، وهي أصل مجيع ما ُمين به البشر اليوم من البؤس هي أصل كلم 
صالح اجملتمع  فإنَّ  ،كذلك وإذا كان األمر]...[، شر وروحانيتهم وقواهم العلمية والفكريةأفسد أخالق الب

 ]...[هذه العقيدة هي روح ذلك النظام الذي أسس بنيانهجاء هبا الرسل اليتالبشري إّنا هو بعقيدة التوحيد 
ارتكزت عليه دعامة  اس الذياألنبياء عليهم السالم، ومناط أمره وقطبه الذي تدور رحاه حوله، وهذا هو األس

والتشريع من أيدي البشر منفردين وجمتمعني، وال  النظرية السياسية يف اإلسالم، وهي أن تنزع مجيع سلطات األمر

                                                           
  .9/5/1995لندن،  – ، حماضرة يف املعهد امللكي للشؤن الدولية، شتم هاوسالواقع واآلفاق  ..لحالة التونسية في سياق عالقة اإلسالم بالغربا، راشد الغنوشي 75 
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مثله فيطيعوه، أو ليسن قانونا هلم فينقادوا له ويتبعوه، فإن ذلك أمر خمتص  يؤذن ألحد منهم أن ينفذ أمره يف بشر
 ."فيه أحد غريهوحده ال يشاركه  باهلل

ا عاد إىل لفظ  واملودودي يف حتليله للحاكمية، مل يعد إىل األصول اإلسالمية كما يوحي بذلك املفهوم، إّنم
احلاكمية كما ورد يف األدبيات السياسية الغربية، فاعترب هذا اللفظ؛ يدلم على السلطة العليا واملطلقة، وبالتايل 

من حكم اهلل إىل حكم السلطة القانونية، اليت تقيمد اإلنسان  -ملودوديكما يتصور ا–انتقل يف الغرب فاحلديث 
وتفقده حريته، فالقانون هو الذي حيدد كيفية تصرف األفراد والشعب، وهو يعطيهم ليس باعتبارهم أصحاب 

ا انطالق   ن يطيعه ألحد مم وال حيلم من منحة متنح هلم، ألنم صاحب احلاكمية هو الذي يسنم القوانني،  احقوق، إّنم
وهذا األمر يتناقض مع الرؤية احلاكمية يف اإلسالم، حيث اهلل عزم وجلم هو صاحب أن يعده من الشر ويرفضه. 

 ينوبون عنه يف األمر. احلكم والسيادة، والبشر
بالتايل، يوصل هذا الكالم إىل القول، إنم اإلسالم هو الذي حيمل التصومر احلقيقي والواقعي 
للحاكمية)الدميقراطية(، إذ يقوم بتأسيسها على اإلنسان وحاجاته الواقعية واحلقيقية، اليت ال يدركها إال من خلق 
هذا اإلنسان وأبدعه، وهذه احلاكمية عندما تنتقل إىل البشر، تتحول إىل حاكمية مقيدة مرتبطة باالحتياجات 

ري عن رأيه ومواقفه، فاهلل عزم وجلم: "خوَّل للمسلمني التدبريية لإلنسان، وهي تقوم على حقم كلم مسلم بالتعب
 حتت سلطة اهلل القاهرة وحكمه الذي ال يغلب، وال تتألف السلطة التنفيذيه إال بآراء حاكمية شعبية مقيدة،

الشريعة حكم صريح ال  املسلمني، وبيدهم يكون عزهلا من منصبها، وكذلك مجيع الشؤون اليت ال يوجد عنها يف
املودودي قد اضطر لالعرتاف للبشر بنوع من  فيها بشيء إال بإمجاع املسلمني". ومن املالحظ هنا أنيقطع 

 .املقيدة، خمالفا بذلك ما قرره أوال أنه ليس للبشر أيم حقم يف احلاكمية احلاكمية، أمساها احلاكمية الشعبية
، وهي ال تعتمد يف أصوهلا املرجعية على اري  بش اوهذه احلاكمية املقيدة اليت تكلمم عنها املودودي، ليست نتاج  

ا هي تنبع من الشرع املقدس، الذي أتاح للشعب املشاركة به، ليس باعتباره حاكم   ا باعتباره االقانون، إّنم ، إّنم
 صاحب املصلحة منه، والذي تقع عليه أحكامه.

األوىل وسقوط الدولة العثمانية يف حتومل اإلسالم بعد احلرب العاملية واإلسالم الحركي:  اإلخوان المسلمون
مل فاالستبداد الذي كان يؤرق االصالحيون ، إىل إسالم حركي ذات طابع أيديولوجي 1924وقت الحق عام 

 ضياع رمز الوحدة. فلقد انضم إليه، املسلمني الذي يواجهالوحيد يعد التحدي 
فأصبحت السمة  يت طاملا أعجب هبا اإلصالحيون،لت النظرة إىل الدميقراطيات األوروبية الحتوَّ  يف تلك احلقبة، 

 مصدر ت هي. وأصبحلمنيتركتها وتداعت على املس قت اخلالفة وتقامستالغالبة عليها أّنا قوى إمربيالية مزَّ 
لت األولويات ولغتها. وبذلك تبدَّ  هوية األمة املستمدة من عقيدهتا، هتدد هذه الدميقراطيات تتبل با ،اخلطر

 اإلسالم ومحاية الثقافة من الطمس والتبديل، وحتولت دعوة اإلصالح األمر هو الكفاح لتحرير دياروأصبح رأس 
 .إىل دعوة للتجديد السياسيم 
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كرد فعل   1928تأسست عام  اليت ،ولعل أبرز مظاهر هذا املوقف ما مثلته مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر
املرشد اخلامس للجماعة، والذي أكد أن حسن  هور،على إسقاط اخلالفة، كما ورد على لسان مصطفى مش

 وكان76 األول، قام ليعلن أن إعادة اخلالفة فرض عني على كل مسلم ومسلمة البنا، مؤسس اجلماعة ومرشدها
طالبهم فيها بتحمل مسؤولياهتم  1947 حسن البنا قد وجه رسالة إىل رؤساء وملوك الدول اإلسالمية يف حزيران

السياسية  املهمة اليت قال إّنا تنقسم إىل شقني: األول ختليص األمة من القيود ة األمة، وهيوالقيام مبهمة خدم
والثاين بناؤها من جديد لتسلك طريقها بني  حىت تنال حريتها ويرجع إليها ما فقدت من استقالهلا وسيادهتا،

  77الكمال االجتماعي األمم وتنافس غريها يف درجات
على اهتمامه استنفار األمة ضد  استحوذ املهم   اوطني   ابقدر ما كان زعيم   اسياسي   امل يكن حسن البنا منظر  

اجملتمع. دعا البنا إىل استعادة احلكم اإلسالمي على قواعد ثالث هي  االستعمار والتنبيه إىل آثاره السلبية على
 . 78احلاكم ووحدة األمة واحرتام إرادهتا مسؤولية

 األورويب، رأى البنا حتمية اّنيار احلضارة الغربية بسبب ما تفشى فيها من احويف معرض حتليله ألسباب النج
أحد العوامل املؤذنة بأفول جنم  ضعف األخالق والربا واضطراب النظم السياسية. كما اعترب األحزاب السياسية

 على أن النظاملالنتخابات النيابية يف مصر مرتني، ورغم حرصه على التأكيد  ومع أن البنا ترشح، 79أوروبا
كان يعارض التعددية احلزبية،  الربملاين والدستوري ينسجم من حيث املبدأ مع نظام احلكم اإلسالمي، إال أنه

 اإلسالمية، اليت اعتربها أساسية الستعادة نظام اخلالفة. ويف ذلك قال األحزاب السياسية هتدد الوحدة ويرى أنَّ 
الكربى، وهي أساس الفساد االجتماعي  زاب املصرية هي سيئة هذا الوطنلقد انعقد اإلمجاع على أن األح"البنا: 

 حقيقية باملعىن الذي تعرف به األحزاب يف أي بلد من بالد الدنيا، اأحزاب   الذي نصطلي بناره اآلن، وأّنا ليست
ظروف هذه األمة اقتضت ال نفر من أبناء فهي ليست أكثر من سلسلة انشقاقات أحدثتها خالفات شخصية بني

 االقومية.... وال مناص بعد اآلن من أن حتل هذه األحزاب مجيع   يف يوم ما أن يتحدثوا بامسها وأن يطالبوا حبقوقها
الداخلي  األمة يف حزب واحد يعمل الستكمال استقالهلا وحريتها، ويضع أصول اإلصالح ، وجتمع قوى

 . 80"العام
ا هي وسيلة مرحلية  تعتمدها احلركة  اكما نرى، مل تعد الدميقراطية هدف   من أهداف احلركة اإلسالمية، وإّنم

للوصول إىل حتقيق أهدافها بالتحرر من القوى اخلارجية، وتشري الوقائع اليت مرت هبا حركة اإلخوان املسلمني إىل 

                                                           
 .26/5/1995مصطفى مشهور: من حماضرة ألقاها بدار الرعاية اإلسالمية يف لندن يوم  76 

 .،185فحةصال، (بريوت، مؤسسة الرسالة) ،، الرسائلرسالة نحو النور ،حسن البنا 77 
 

 .389 فحةصال، ، الرسائلمشكالنتا الداخلية في ضوء النظام اإلسالمي، البناحسن  78
 .389 فحةصال، الرسائل، بين األمس واليومحسن البنا،  79 
 . 407املصدر نفسه، الصفحة  80 



22 
 

واضح يف فكر  ميلها للسيطرة على السلطة من خالل االنقالب على السبل الدستورية، وهذا األمر تبلور بشكل
 سيد قطب. 

(، الذي اعتقل 1966-1906منذ منتصف اخلمسينيات أصبح سيد قطب ) :إلى الحاكمية مع سيد قطب
"معامل يف الطريق"  ، املنظر الرئيس لإلخوان املسلمني، وصار كتابه1966سنني مث أعدم عام  لعشر 1954عام 

اإلسالم لينقذ البشرية منها،  ل اجلاهلية اليت جاءنظريته حو قبلة اإلسالم احلركي، يف هذا الكتاب وضع قطب 
 والنظام اجلاهلي. يالنظرية إىل نوعني: النظام اإلسالم فقسم األنظمة االجتماعية بناء على هذه

مبوجبه ال  من النوع الذي ساد يف جزيرة العرب قبل اإلسالم، والذي خضع الناس افاسد   واعترب هذا األخري 
ينقسم إىل قسمني: قسم إسالمي وآخر  للطواغيت. وجزم قطب بأن اجملتمع اإلسالمي نفسهخلالقهم وإّنا 

 مقتصرة على الغرب الرأمسايل والشرق الشيوعي، بل وصلت عدواها إىل العامل جاهلي، وبأن اجلاهلية اآلن مل تعد
وآداهبم وقوانينهم، والفلسفة  وفنوّنم اإلسالمي. فتصورات الناس ومعتقداهتم وعاداهتم وتقاليدهم ومصادر ثقافتهم

 .إسالمية كلها حسب رأيه من صنع اجلاهلية ويظنها كثري من الناس ثقافة اإلسالمية والفكر اإلسالمي، صارت
يتعلق بالدميقراطية. فقد كان  رغم تأثر سيد قطب بفكر املودودي حول قضية اجلاهلية، إال أنه خالفه فيما

رغم حتفظه على املمارسة  -دين دميقراطي، ولذلك فقد دعى  مبدأ الشورىاملودودي يرى أن اإلسالم بإرسائه 
أما سيد قطب  81البلدان اإلسالمية إىل إعطاء الدميقراطية فرصة لتتكيف وتنجح يف -للدميقراطية الليربالية  الغربية

اإلسالم بأنه للتوفيق بني اإلسالم والدميقراطية، وعارض بشدة وصف  ضد أي حماولة احازم   افاختذ موقف  
يتساءل إذا كان نظام احلكم  ودعا إىل دكتاتورية عادلة تضمن احلريات السياسية للصاحلني فقط. وكان دميقراطي،

حنن يف الشرق؟ مما الشك فيه أن سيد قطب ومن تأثر بفكره  الدميقراطي قد أفلس يف الغرب، فلماذا نستورده
  قع مناهض للغرب.الدميقراطية من مو  معاجلتهم ملوضوع انطلقوا يف

وكان  ،والفرنسية بني الثقافتني اإلسالميةمالك بن نيب مجع : (،والديمقراطية1973-1905مالك بن نبي  )
القيام من غفلتهم وعلى البحث عن خمرج مما  زهتم علىيرى أن ّنضة أوروبا أفادت املسلمني من حيث أّنا حفم 

يف حماضرة بعنوان و القدرة على التفكري وتردي املعنويات وفساد اخللق.  ب به انعدامبهم فيه من ختلف س
هل يف "، حاول بن نيب اإلجابة على سؤال 1960عام  الدميقراطية يف اإلسالم ألقاها يف نادي الطلبة املغاربة

يؤدي إىل استنتاج  إىل أن تعريف مفهومي اإلسالم و الدميقراطية بالطريقة التقليدية قد امشري  " اإلسالم دميقراطية؟
يف ذات الوقت إىل أن تفكيك املصطلح يف معزل عن  امنبه   عدم وجود عالقة بينهما من حيث التاريخ واجلغرافيا،

واأليديولوجية قد يوصل إىل  من القيود اللغوية اوإعادة تعريف الدميقراطية يف أبسط أشكاهلا حترير   حمموله التارخيي
 استنتاج خمتلف. 
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والدميقراطية كشعور حنو  ،ناالدميقراطية من ثالث زوايا: الدميقراطية كشعور حنو األ غي النظر إىلورأي أنه ينب
االجتماعية والسياسية الالزمة لتكوين وتنمية هذا الشعور يف الفرد.  اآلخرين، والدميقراطية كمجموعة من الشروط

تتصوره الفلسفة  الطبيعي، على خالف ماالشروط ليست من وضع الطبيعة وال من مقتضيات النظام  فهده
معينة وتتويج حلركة اإلنسانيات وتقدير جديد لقيمة  الرومانتيكية يف عهد جان جاك روسو، بل هي خالصة ثقافة

 وتقديره لآلخرين.  اإلنسان، تقديره لنفسه
الدميقراطي تكون ببطء قبل  بعيدة وبسيطة، وإىل أن الشعور مث لفت بن نيب النظر إىل أن أصول الدميقراطية الغربية

سواء يف أوروبا أو  يف التصريح حبقوق اإلنسان واملواطن. ورأى يف احملصلة أن الشعور الدميقراطي أن يتفجر بالتايل
لآلخر، النقيض املعرب عن نفسية وشعور  امنهما نقيض   يف أي بلد آخر هو احلد الوسط بني طرفني ميثل كل واحد

واإلنسان  .والنقيض الذي يعرب عن نفسية وشعور املستعبد املستبد من ناحية أخرى ناحية، العبد املسكني من
  .اإلجيايب بني نافية العبودية ونافية االستعباد احلر الذي تتمثل فيه قيم الدميقراطية والتزاماهتا هو احلد

إىل أنه سعى إىل التأكيد على أن سلبيات  ورغم انتقاد بن نيب للنموذج العلماين من الدميقراطية وإبرازه ملا فيه من
إىل  وحتريره لإلنسان فإنه ينمي الشعور الدميقراطي، ولذلك فإن باإلمكان التوصل اإلسالم مبعارضته االستبداد

 دميقراطية ويتجنب مثالب العلمانية.نظام دميقراطي إسالمي جيمع حماسن ال
فقهي مستنبط من السنة   يتعلق ضرورة بنصورأى أن اجلواب على سؤال هل توجد دميقراطية يف اإلسالم ال 

يعترب جمرد دستور يعلن سيادة شعب معني، ويصرح حبقوق  والقرآن، بل يتعلق جبوهر اإلسالم الذي ال يسوغ أن
اإلنسان املسلم  تفرزه املمارسة، وترى من خالله موقع ادميقراطي   اينبغي أن يعترب مشروع   وحريات هذا الشعب، بل

حتقيق القيم واملثل الدميقراطية. وخيلص بن نيب إىل أن يف  ي يكون حميطه بينما يسري يف الطريق حنومن اجملتمع الذ
إشعاعها، كما هو شأّنا اليوم  دميقراطية، ال يف الزمن الذي حتجرت فيه التقاليد اإلسالمية وفقدت فيه اإلسالم

  . 82اجملتمع بصورة عامة، ولكن يف زمن ختلقها وّنوها يف
يزال  التيارات اإلسالمية يف العامل العريب كان ال يف زمنه ألن التوجه العام لدى منتسيب احتليل بن نيب ثوري   لقد كان

 لفهمها. لإلسالم دون بذل أدن جهد اوتالميذه الذين اعتربوا الدميقراطية نقيض   متأثرا بأفكار سيد قطب
والتعددية منذ أوائل  بدأت يف التحيز حنو الدميقراطيةميكن القول بأن مواقف اإلسالميني  الشيخان ولبرلة الدين:

التمحيص والتمييز، وإدراك أن الدميقراطية شيء بالغ التعقيد ال  الثمانينيات، ال مبعىن التبين املطلق وإّنا مبعىن
 له أو نظام قيم مناقض لنظام قيمه. مقارنته باإلسالم واعتباره عقيدة نافية ميكن حبال

راشد وسنكتفي هبذا اجملال عرض وجهيت نظر  هذا األمر عدد كبري من املفكرين والعلماء. وقد كتب ونظر يف 
 .الغنوشي ويوسف القرضاوي لنتابع معهما كيفية التنظري هلذا املفهوم

                                                           
  .164إىل الصفحة  133 من الصفحة،(1991بريوت، دار الفكر العريب املعاصر، ) ،القضايا الكبرى ،مالك بن نيب 82 



24 
 

ا نظام سياسي جيعل السلطة للشعب معىن أّنم  تلتقي عند واسع يتسع ملعان، الدميقراطية مفهوميعترب الغنوشي 
 حكامهم ويف التأثري فيهم والضغط عليهم وعند االقتضاء تغيريهم عرب آليات قد مني احلق يف اختيارومينح احملكو 

 نها تلتقي عند آلية االنتخاب احلر.ختتلف من نظام دميقراطي إىل آخر ولك
 للناس حريات عامة، كالتعبري وبالتايل حيقق هذا النظام التداول على السلطة عرب صناديق االقرتاع ويضمن 

وبالتايل فالدميقراطية آلية تضمن للشعب سيادته على النظام  .وتكوين األحزاب، كما يضمن استقالل القضاء
اجلور  مجلة من املضامني والقيم اليت تصون احلقوق وحتمي احلريات وحتصن الناس ضد السياسي وحتقق

 . 83واالستبداد
ميقراطية كأمر كليم قائم بذاته، وهو ينظر إىل وقائع ضيقة وهذا الكالم، فيه الكثري من التبسيط، ألنمه ينظر إىل الد

، وهذا ما سنالحظ يف األسباب اليت دفعته إىل تبين هذا املوقف، حيث يقول هبذا اخلصوص: اليقيم عليها حكم  
وقد  ايرجو منه البعض خري   يتوجس بعض الناس من الدميقراطية ألّنا مصطلح أجنيب جاء من الغرب الذي ال"

خري أقره العقل وأثبتت التجربة جدواه. ولعل  بكلم  نأخذمينعنا من أن  هذا مع أن ديننا ليس فيه ما .اأتانا مستعمر  
طويل. فدولة الشورى غابت منذ  عن كابر لزمن اأسباب رفض البعض للدميقراطية أننا ورثنا االستبداد كابر   من

يف جمال الفقه والرتبية يف أزمان ساد فيها  -أشكال االستبداد  وهو شكل من -القرن األول، وابتلينا بالتقليد 
فلما انفتحت النوافذ . ينتج االستبداد ويتحرك يف إطاره ايلغي إرادة الناس. فأصبحنا بذلك جمتمعن   التصوف الذي

انستان حصل يف أفغوبادرنا برفضه. وال أدل على ذلك مما  وجاء اهلواء مل نستطع أن نتعايش مع الفكر احلديث
خالفاهتم ورجعوا إىل  لقد دمر البلد على يد جماهدين لو اتفقوا على الدميقراطية كآليات حلسم على سبيل املثال.

 . 84"سفكت الدماء وخربت الديار الشعب األفغاين واحتكموا إليه ملا حدثت املأساة وملا
فالغنوشي، يهرب من أصل اإلشكالية املتعلقة، ويذهب باجتاه احلقل ليقيم عليه األصل، دون التنبه بأنم أصل 
ا باألصل املتمثل بشكل الدولة املتبناة، فأصل احلاكمية هو من األمور اليت يتوافق  املشكلة ال تتعلق بالفرع، إّنم

 ره، هي نقطة االختالف. عليها اجلميع ولكن ماهية هذه احلاكمية وعالقتها بالش
، حدث عن الدميقراطيةهذا، وال يتبعد الشيخ يوسف القرضاوي عن الغنوشي، يف سياق لربلة الدين، حينما يت

الناس من حيكمهم، فال يقود  ال أرى أن الدميقراطية جبوهرها تنايف اإلسالم، ألّنا تقوم على أن خيتار" فهو يقول:
عنه. فإذا كان حكم اإلسالم يف اإلمامة الصغرى أن الذي  نظام ال يرضونالناس من يكرهون وال يفرض عليهم 

الكربى، أي قيادة  والناس يكرهون إمامته ال ترتفع صالته فوق رأسه، فما بالنا باإلمامة يؤم الناس يف الصالة
ويصلون عليكم  الذين حتبوّنم وحيبونكم وتصلون عليهم احلياة السياسية لألمة. لقد ورد يف احلديث خيار أئمتكم

كان  وشرار أئمتكم الذين تبغضوّنم ويبغضونكم وتلعنوّنم ويلعنونكم. وإذا -لكم  أي تدعون هلم ويدعون -
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من يريد هو ال من تريد هي، واعترب ذلك  اإلسالم ال جييز أن يتحكم األب وال اجلد وال األخ حبياة الفتاة يزوجها
 .85"ون عنهمن يرض باطال ، فمن باب أوىل أن يقود الناس

حقوق اإلنسان  والقيم اليت قامت عليها الدميقراطية من احلرية والكرامة ورعاية املبادئ كلم ف ويتابع القرضاوي: "
طية حقُا يعترب يف اإلسالم يعترب يف الدميقرا وهي عندنا فرائض. فما اهي مبادئ إسالمية، يعتربوّنا هم حقوق  

أتركه. أما  أن يتنازل عنه. فإذا رأى املرء خطأ قال من حقي أن أقومه أوجيوز لإلنسان  ، ومثة فرق ألن احلقافرض  
باملعروف وينهى عن املنكر، وإال دخل يف الذين لعنوا   م اخلطأ، بأن يأمرسالم فإنه فرض على املسلم أن يقو يف اإل

 .86علوه"م كانوا ال يتناهون عن منكر فعلى لسان داوود وعيسى ابن مرمي ألّن كما لعن بنوا إسرائيل
ولكن ميزة ما  على الشورى وعلى مشاركة األمة يف احلكم، -كالمها   -لقد أكد القرآن والسنة بالنسبة إليه: " 

ووسائل وأساليب وآليات معينة استطاعت هبا أن تقلم  نأخذه حنن من الدميقراطية أن الدميقراطية وصلت إىل صيغ
 احلديث بأنه حكم امللك العضود أو ملك اجلربية يرفضهفاحلكم الذي وصف يف  .أظافر الطغاة املستبدين

كيفية الشورى وهذا من فضل اهلل  اإلسالم. ومن فضائل اإلسالم أنه مل يعط لنا أو يفرض علينا صورة معينة يف
جلمدنا عليها، ولقلنا هذه منصوص عليها وال خروج لنا عنها. إّنا   ورمحته وسعة دينه ألنه لو فرض علينا صورة

اليت تتغري بتغري الزمان  األمور نص اإلسالم على املبادئ الكلية وترك التفصيالت الجتهادات املسلمني من ككثري
وهذا الكالم الذي يطلقه القرضاوي فيه الكثري من املساحمة، فهو يقوم على تنظري ال . 87"واملكان والعرف واحلال

ه، فهل هو منتج لألحكام؟ وما هو دور الفقيه دليل عليه، وهو عندما يتحدث عن دور الشعب، ال حيدد ماهيت
الغربية، لسيادة األمة، وهو ال خيرج عن إطار احلاكمية الشعبية كما أنتجت يف السياقات  إنتاجفيه، فكالمه إعادة 

ة هناك من يفهم الدميقراطية على أّنا حكم الشعب كالمه بقوله: "  وإن كان يف حديثه، حياول التخفيف من حدم
 ذين يقولون بالدميقراطية الأن الدميقراطية ضد حكم اهلل. هذا غري صحيح، فالم  الم حكم اهلل، أيبينما اإلس

املعادلة هي حكم الشعب ضد حكم  أي أن يعارضون بالضرورة حكم اهلل وإّنا يعارضون هبا حكم الفرد املطلق،
د أن حيكم األمة فرد متسلط اهلل. وحنن املسلمون ال نري الفرد املتسلط وليس حكم الشعب يف مواجهة حكم

الدستور ينص على  ويقودها رغم أنوفها. ولذلك نطالب بالدميقراطية يف جمتمع مسلم مبعىن أن يفرض عليها إرادته
 . 88"للحكم أو املصدر الوحيد للقوانني أن دين الدولة اإلسالم، وأن اإلسالم هو املصدر األساسي

ستكون الدولة هي صاحبة السيادة، واإلسالم هوية، تعرب عن  وهذا الكالم، سيؤدي إىل تناقض مركزي، حيث
نفسها مبواد دستورية دون روح لغياب عنصر مركزي فيها هو الفقيه، الذي ال تكتمل الدولة اإلسالمية إال من 

 إال من خالل تتبع جتربة اجلمهورية اإلسالمية يف إيران. اخالل واليته على األمة، وهذا األمر لن يكون واضح  
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   تجربة الجمهورية اإلسالمية 
شكل مفهوم احلاكمية مادة أساسية يف النقاش، الذي رافق إعالن اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، حيث دار 

اجلمهورية اإلسالمية »بالـوصف الدولة  89احلديث عن أسس الدولة، فرفض اإلمام اخلميين ُقِدَس سره
النظام يستند إىل أساسني: اإلسالم  أنم بعين ألن القبول هبذا اللفظ، ي ،اعشوائي   ، وهذا األمر، مل يكن«الدميقراطية

والدميقراطية، وهذه االزدواجية قد توهم أن احلريمات الفردية والدميقراطية اليت سيتمتع هبا األفراد يف ظل نظام 
الزواجية، أن احلريات وقد يُفهم من هذه ا اجلمهورية اإلسالمية، منبثقة من الصفة الدميقراطية، ال اإلسالمية.

واحلقوق الفرديمة والدميقراطية تنبثق من األساس الدميقراطي للنظام، ال من األساس اإلسالمي. بينما أحكام 
بينما الواقع يريد أن يؤكد على . 90العبادات واملعامالت واألحوال الشخصية تنبثق من األساس اإلسالمي للنظام

اإلسالم، وخاضعة للرؤية الكونية املتكاملة اليت حيتويها، بالتايل هناك فارق  أنم موضوع احلريات الفردية تنطلق من
طلق من نظرهتا الوحي، وبني احلاكمية الغربية اليت تنا اإلسالم واليت تتكأ وتتأصل بمركزي بني احلاكمية كما يفهمه

 ذات رغبات حيتاج إىل كوابح، لكي ينضبط.  اىل اإلنسان باعتباره كائن  إ
ا هي عملية تسمح لإلنسان بالتكامل، فيتحول فيها إىل شاهد  فاحلاكمية اإلسالمية ليست كوابح لإلنسان، إّنم
ا هو رسالة توجد: "األرضيمات  وشهيد، وبالتايل فالدستور ال يكون هو األصل باعتباره املرجعية املطلقة، إّنم

، وبذلك ال 91لى القيم اإلسالمية العامليمة الرفيعة"والظروف املناسبة لرتبية اإلنسان ع]...[ العقائدية للنهضة 
تكون أمر جزئي، يقوم على اعتبار اإلنسان كائن سياسي يف إطار جمتمع ضيق يديل بصوته كلم فرتة زمنية حمددة، 
ا يتحومل اإلنسان إىل مؤثر وفاعل يف حركة اجملتمع اإلنساين، من  وحيال إىل التقاعد بانتظار الفرتة الالحقة، إّنم

 خالل مسؤوليته يف إقامة احلكم اإلهلي ونصرة املستضعفني.
فالشريعة اإلسالمية هي األصل و: " اهلل سبحانه هو احلاكم املطلق على العامل واإلنسان، وهو الذي فومض إىل 

، وال جيوز ألحد سلب اإلنسان هذا احلقم اإلهلي، أو إجباره خلدمة فرد، أو  اإلنسان حقم تقرير مصريه االجتماعيم
. بالتايل فاإلنسان يف احلاكمية الدينية الشعبية أمام  92مجاعة معيمنة، وميارس الشعب هذا احلقم املمنوح له من اهلل"

مسؤولية تنطلق من خالل دوره يف اخلالفة اإلهلية، اليت يشرف عليها الفقيه، وهي آلية يُعمل فيها، ولكنمها ليست 
ا تتبع مرجعية الويل، ال  ذي يعترب املشرف والقائد واملتابع لتطبيق األحكام الشرعية. هي األصل، إّنم
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