الشورى والدميقراطية
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وأهم الفروق بينهما
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F
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
أمجعني ...أما بعد
فكم حيار العاقل حني يقف عىل ممارسات مض ّللة ال تنطيل عىل من أمعن
النظر فيها ،ال ملصادمتها للجوانب العلمية فحسب ،بل ملصادمتها للواقع الذي
يراه كل ذي عينني مل يصبهام الغبش.
ومن أسوأ هذه املامرسات ما انتدب له فئام سعوا جاهدين لتقريب شقة
اخلالف بني اإلسالم وبني تيارات معارصة ضالة ذات مناحي فلسفية معروفة،
تقرر يف كتبها ومؤمتراهتا وترصحيات كربائها موقف ًا حمدّ ًدا من الكون واحلياة
واإلنسان ،قائ ًام عىل إقصاء الدين عن احلياة وإزالة سلطانه عنها بالك ّل ّية ،وتنشئة
إنسان غري مكرتث بتات ًا بأمر اإليامن باهلل ،ليتجه بكل طاقاته إىل أمر حياته املا ّد ّيه
الرصفة.
ّ
والرباهني الدّ الة عىل هذا أوسع من أن حياط هبا ،سواء من واقع ال ّتاريخ
األورويب أو الشواهد املقررة لذلك فيام يعرف بأدب ّيات رموز هذه ال ّت ّيارات
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ومنظرهيا.
ومع كل هذا ظل الرتويج هلذه ال ّت ّيارات ـ داخل أمتنا ـ يامرس أسلوب
التضليل يف عرضها ،إذ أخذ املروجون عىل عواتقهم أن يعرضوها بصورة ختالف
حقيقتها التي هي عليها.
ومن هنا أ ِ
قحم اإلسالم يف أكثر من تيار وفد إىل األ ّمة من الرشق أو
روجوا
الغرب ،بدعوى وجود ا ْلتقاء وتوافق بني ذلك التيار وبني اإلسالم ،فلذا ّ
ألسامء مهجنة كاسم (اشرتاكية اإلسالم) و(ديمقراطية اإلسالم) و(ليربالية
اإلسالم) وأمثاهلا من األسامء التي يصدق عليها قول الشاعر:
أهيا الـم ِ
نكح ال ّثر ّيا س َه ًيال *** عمرك اهلل كيف يلتقيان
ّ
استقل يامين
هي شام ّية إذا ما استق ّلت *** وسهيل إذا
املزورة ثلة جانبت اإلنصاف ،وانتهجت مسارين
وقد تصدى ملهمة املزج ّ
متوازيني يف هذا السبيل:
األول :يعتمد إخفاء جوانب خطرية ال تتجىل حقيقة هذه التيارات
الضالة إال عند الترصيح هبا ،ولذا عرضوها بأسلوب يراعي طمس ما يوضح
أهم ما فيها من األسس املبنية عىل ما قرره أساتذة كل تيار من حتتم إقصاء
الدين عن احلياة.
الثاين :العمل ـ بعد ذلك ـ عىل تقريب أو دمج ما بني اإلسالم والتيار
املختار ،من خالل الرتكيز عىل مصطلحات عامة ،كاحلرية واإلخاء واملساواة
والعدالة ،والزعم بأن هذه أمور مشرتكة بني اإلسالم وبني التيار املروج له ،رغم
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التفاوت الشديد بني الوجهة الرشعية حيال هذه املصطلحات وبني ما قررته
بشأهنا مجيع تيارات الضالل ،بال استثناء.
وهذا األسلوب البعيد عن األمانة العلمية انتهجه دعاة االشرتاكية يف بالد
املسلمني مدة طويلة كابروا هبا املعلوم من الدين املقطوع به رضورة ،فنسبوا
كبارا من سلف األمة باالشرتاكيني ،كام
اإلسالم لالشرتاكيةَ ،
ووصموا أعال ًما ً
هو احلال مع عمر

 ،حيث جعله أنصار هذا التيار( :اخلليفة االشرتاكي) أجل

اهلل مقامه.
ِ
روج هلا ـ وال يزال ـ
وم َثل ذلك السبيل انتهج دعاة الديمقراطية ،فإن عد ًدا ّ
باألسلوب نفسه ،فتحدثوا عام سموه( :ديمقراطية اإلسالم) وسموا عد ًدا من
أحكام الرشع الرشيف باسم( :النظم الديمقراطية) ومرة أخرى مل يسلم اخلليفة
الراشد عمر

من إقحامه يف هذا التيار ،فصار عند دعاة الديمقراطية:

(اخلليفة الديمقراطي).
فالداء هنا يكمن يف وجود من يسايرون هذه التيارات الوافدة وحيسنون
من وجوهها الكاحلة عىل حساب حقيقة اإلسالم ،بدعوى أن ذلك جيعله دينًا
ً
مقبوال يف األوساط العاملية!
وهذا األسلوب املض ّلل يف عرض هذه التيارات إنام حيدث بكل أسف
املروجني هلا ـ ممن خيلطوهنا باإلسالم ـ يستيقنون صعوبة،
داخل أمتنا فقط ،ألن ّ
بل واستحالة عرض هذه التيارات يف أمة اإلسالم بوجهها احلقيقي الذي هي
عليه يف بالدها التي وفدت منها ،ولذا سعوا إىل عمليات التهجني الفاشلة تلك.
واألمر املؤكد أن التعرف عىل حقيقة أي تيار قديم أو حديث له مسار
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حمدد يعيه كل ذي منهج علمي يف دراسة املذاهب واألديان ،ألن لكل تيار
أساتذته ومنظريه املعتربين ،إذ هم املصادر التي عنهم أفكار التيه قد صدَ َرت،
كام أهنم الـ َمظاهر الذين هبم ظهرت ،فالتعرف عىل حقيقة تلك التيارات إنام
يكون من خالل ما سطره هؤالء ،فأما املستوردون الـمتل ُّقون هلا فهم جمرد
تالمذة ألولئك ،منهم يتعلمون ،وألقواهلم يرددون ،وعىل آثارهم يعمهون،
فهم كام قال ابن القيم

:

نقطتموا هلم وهم َخ ُّطوا عىل *** ن َقط لكم كمعلم الصبيان

()1

وعليه فإن ما ينفيه هؤالء الـم ِريدون عن تلك التيارات ،مما قد أثبته
األساتذة املنظرون فهو نوع تدليس وت ْع ِمية عىل الناس.
وهذا بالتحديد ما ينبغي استحضاره ملن كتب يف موضوع الديمقراطية
و َف ْرق ما بينها وبني الشورى ،فإن اإلشكال يف خلط ما بينهام نابع مما قدّ مناه من
هذا األسلوب املجانب للعلم وللحقيقة ،وليس ناب ًعا من كون ممارسة ما
للديمقراطية توافق أو تعارض الشورى اإلسالمية.
وحيث سبق يل الكتابة يف موضوع الديمقراطية فسأنقل شي ًئا مما يتعلق
بحقيقتها من تلك الكتابة السابقة( )2مع زيادة عليها ،ثم أركّز البحث يف حرص ما
تيَّس من الفروق بني الشورى والديمقراطية إن شاء اهلل.
( )1القصيدة النونية ،برشح اهلراس ص(.)181
( )2وذلك يف مقالة مطولة ن ِرشت يف جريدة ازجزيرة السعودية يف  1311/1/5يف العدد
( )13111ومقدمة هذا البحث خمترصة منها.
واملقالة موجودة عىل هذا الرابطhttp://www.al-angarie.com/news-7.html :
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وسأعرض للموضوع ـ بعون اهلل ـ من خالل املباحث الثالثة اآلتية:
املبحث األول :يف بيان حقيقة الشورى.
املبحث الثاين :يف بيان حقيقة الديمقراطية.
املبحث الثالث :يف ذكر أهم الفروق بني الشورى والديمقراطية.
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الشورى يف اللغة من قوهلم :شار العسل َيشوره َش ْو ًرا :استخرجه
واجتناه(.)1
والشورى والـمشورة بضم الشني ،تقول :شاورته يف األمر ،واسترشته
ِ
وارا،
بمعنى ،وفالن َخري َشري ،أي يصلح للمشاورة ،وشاوره م َ
شاورة وش ً
واستشاره :طلب منه املشورة.
وأشار الرجل يشري إشارة إذا أومأ بيديه ،وأشار عليه بالرأي ،إذا ما وجه
الرأي(.)2
فتحصل من التعريف اللغوي أن أصل الشورى استخراج لليشء،
ّ
كاستخراج العسل ،ويراد هبا أن خي ِرج الـمشري رأيه حول أمر طلب منه فيه
املشورة.
والشورى يف اإلطالق الرشعي مطابقة ـ من حيث العموم ـ ملعناها
اللغوي ،فهي طلب إبداء املشورة ،ولكن الشورى رش ًعا تتميز كام سيأيت إن شاء
اهلل بأمور ثالثة هي :املجال املحدد هلا ،ونوع املستشار ،والغاية الرشعية املقصودة
من الشورى ،وذلك موضوع هذا املطلب الذي قسمته إىل ثالث مسائل تناولت
هذه األمور:
( )1انظر :لسان العرب (.)313/3
( )2انظر السابق (.)314/3
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قال اهلل تعاىل :ﭿﭭ ﭮ ﭯﭾ [آل عمران .]151:فام املراد بـ (األمر)
الوارد يف اآلية ،الذي ج ِعل ّ
حمل املشورة؟
ذكر ابن ازجوزي أن ألهل العلم قولني يف املراد هبذا األمر ،األول :أن املراد
أمر الدنيا خاصة ،والثاين :أمر الدنيا والدين ،قال(( :وهو أصح)).
وقال قبل حكاية القولني(( :واعلم أنه إنام أ ِمر النبي

بمشاورة

أصحابه فيام مل يأته فيه وحي))(.)1
ونقل الطربي كالم أهل العلم يف املعنى الذي أمر اهلل نبيه

أن يشاورهم

فيه ،فأورد قول بعضهم :أمره اهلل أن يشاورهم يف مكايد احلرب وعند لقاء العدو،
تطيي ًبا منه بذلك أنفسهم وتأ ّل ًفا هلم عىل دينهم ،وإن كان اهلل قد أغناه بتدبريه له
أموره وسياسته إياه عنهم ،ونقل أقواالً عن املفَّسين يف هذا املعنى ،ثم ذكر أن من
املفَّسين من ذكر أن اهلل أمره بذلك ،ليتبعه املؤمنون من بعده ويستنُّوا بسنّته يف
ذلك ،فيتشاوروا يف أمور دينهم ،متّبعني احلق يف ذلك ،ثم روى بسنده قول ابن
عيينة(( :هي للمؤمنني ،أن يتشاوروا فيام مل يأهتم عن النبي
وذكر ابن عطية أن مشاورته

فيه أثر))(.)2

إنام هي يف أمور احلروب والبعوث

ونحوها من أشخاص النوازل ،وأما يف حالل أو حرام أو َحدّ فتلك قوانني رشع
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭾ[األنعام )3(]18:أي أهنا ليست ا
حمال للتشاور.
( )1انظر :زاد املسري (.)381-388/1
( )2جامع البيان (.)111-111/3
( )1املحرر الوجيز (.)315/2
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وملا ذكر أن يف قراءة ابن عباس {وشاورهم يف بعض األمر} قال:
((وقراءة ازجمهور إنام هي باسم ازجنس الذي للبعض وللكل ،وال حمالة أن
اللفظ خاص بام ليس من حتليل وحتريم))(.)1
وذكر القرطبي وابن حجر قول بعض أهل العلم :الشورى فيام مل يأت فيه
وحي( ،)2وكأن املعنى أهنا تكون عامة ،ال ختص بأمر دون أمر ،ما دام الوحي مل
ينزل يف شأنه بيشء.
وملا ترجم البخاري عىل قول اهلل ﭿﭭ ﭮ ﭯﭾ يف كتاب األحكام
من صحيحه ذكر حماورة أيب بكر وعمر

يف شأن قتال املرتدين وقال(( :فلم

يلتفت أبو بكر إىل مشورة إذ كان عنده حكم رسول اهلل

))(.)3

فتبني بذلك أن ثمة ً
جماال ال جيوز أن يكون موض ًعا ملشورة أحد ،وهو ما
جاء فيه النص ،ألن املنصوصات الرشعية ليس أمام املسلم معها ،إال سبيل
رشعا أن تكون موض ًعا
واحد ،وهو اتباعها والتسليم هلا ،ولذا فمن املحال
ً
ملشورة أحد ،كام قال ازجصاص(( :البد أن تكون مشاورة النبي

إياهم فيام

ال نص فيه ،إذ غري جائز أن يشاورهم يف املنصوصات ،وال يقول هلم :ما رأيكم
يف الظهر والعرص والزكاة وصيام رمضان؟))(.)4
وأما ما سوى املنصوصات فهي موضع االجتهاد ،ولذا صارت ً
جماال
( )1انظر املصدر السابق.
( )2انظر :ازجامع ألحكام القرآن ( )111/3وفتح الباري (.)311/11
( )1انظره يف :فتح الباري (.)315/11
( )3أحكام القرآن (.)111/2
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للشورى .ووقائع مشاورة النبي

وخلفائه الراشدين دالة عىل شموهلا ملسائل

الدين والدنيا ،كام يعلمه َمن َو َقف عىل استشاراته

(.)1

وخلفائه

ومن نفيس ما ورد يف ذلك ا
داال عىل أن استشارته

ليست يف األمور

املنصوصة ما رواه ابن سعد يف أحداث غزوة اخلندق من أن النبي

أرسل إىل

عيينة بن حصن :إن جعلت لكم ثلث ثمر األنصار ،أترجع بمن معك من غطفان
وتـ ّ
جعلت يل الشطر فعلت ،فأرسل
خذل بني األحزاب؟ فأرسل إليه عيينة ،إن
َ
النبي

إىل سعد بن عبادة ،وسعد بن معاذ

فأخربمها بذلك فقاال :إن كنت

مرت بيشء فامض ألمر اهلل فقال :لو كنت أمرت بيشء ما أستأمر بكام ،ولكن
أ َ
هذا رأي أعرضه عليكام فقاال :فإنا نرى أن ال نعطيهم إال السيف( ،)2فدل ذلك
عىل أن األمر الرشعي املنصوص ليس ا
حمال للمشاورة ،ولذا أخرب

السعدين

أنه لو جاءه أمر من اهلل ملا استأمرمها أصال ،إذ ال مشورة ألحد مع النص الرشعي،
كام قال اهلل تعاىل :ﭿﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﭾ[النساء.]15:
فأي مشورة مع أمر قال اهلل فيه كل هذا؟

( )1انظر نامذج لذلك يف فتح الباري (.)311-318 ،311/11
( )2طبقات ابن سعد ( )41/2وأورده عبدالرزاق ( )1414بال سند ،وفيه(( :لو كنت
أمرت بيشء مل أستأمركام)) بحذف الباء ،والظاهر أنه الصواب.
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ملا كانت الشورى يف املسائل االجتهادية التي مل يرد فيها النص كان لزا ًما أن
يكون املستشار ذا دراية باألمر الذي يستشار فيه حتى يشري بام ينفع من واقع ما
يعلم ،وذلك يستوجب أن يكون املستشار من أهل األمانة يف دينه والدراية يف
علمه ،فليست الشورى وجهة نظر جمردة يصح أن يبدهيا كل أحد ،بل الشورى
ال تكون إال يف أمر له شأن ،ويراد باملشورة فيه الوصول إىل ما هو أقرب إىل
الكتاب والسنة ،ولذا احتيج إىل مشورة من هو مؤهل ،فمن هنا لزم املستشار
رشعا إذا مل يتبني له وجه الصواب فيام سئل عنه أن يكف عن اإلدالء باملشورة
ً
وحييل املستشري إىل غريه ،فإن َمن هذه صفته داخل يف عموم من سئل عام ال
يعلم ،فيلزمه أن ال يتكلم فيام ال يعلم.
وقد قال النبي

" :املستشار مؤمتن"( .)1قال اخلطايب(( :فيه دليل

عىل أن عليه االجتهاد يف الصالح))( ،)2وذكر املناوي أن املراد باحلديث أن
املستشار أمني عىل ما استشري فيه ،فيجب عليه أن ال يشري إال بام يراه
صوابا(.)3
وقد دارت عبارات أهل العلم يف حتديد أهل الشورى حول ما ذكرنا.
فالبخاري يف الصحيح ملا ذكر بعض ما استشار فيه النبي
( )1رواه أبو داود ( )5128باب يف املشورة.
( )2معامل السنن (.)111/3
( )1انظر :فيض القدير (.)1111-1118/12

أصحابه يف
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باب( :قول اهلل تعاىل :ﭿﮞ ﮟ ﮠﭾ[الشورى ،]18 :ﭿﭭ ﭮ ﭯﭾ

[آل عمران )]151:قال(( :وكانت األئمة بعد النبي

يستشريون األمناء من

أهل العلم))(.)1
فأوجز

بيان املراد بأهل الشورى هبذه العبارة الدقيقة ،فهم من مجعوا

العلم واألمانة ،كام قال الثوري

(( :ليكن أهل مشورتك أهل التقوى

واألمانة ومن خيشى اهلل))(.)2
قال ابن حجر يف رشح كالم البخاري(( :أما تقييده باألمناء فهي صفة
موضحة ،ألن غري املؤمتن ال يستشار وال يلتفت إىل قوله))( )3يعني وإن كان ذا
علم ،وكذلك يقال فيمن توفرت فيه األمانة لكن ال علم له بام يستشار فيه فإنه
ليس من أهل الشورى.
قال ابن سعدي يف قول اهلل تعاىل يف خرب موسى عليه الصالة والسالم:
ﭿﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭾ [القصص:]21:
((أي :إن موسى ْأو َىل من استؤجر ،فإنه مجع القوة واألمانة ،وخري أجري استؤجر
من مجعهام :القوة والقدرة عىل ما استؤجر عليه ،واألمانة فيه بعدم اخليانة ،وهذان
الوصفان ينبغي اعتبارمها يف كل من يتوىل لإلنسان عمال بإجارة أو غريها ،فإن
اخللل ال يكون إال بفقدمها أو فقد أحدمها ،وأما باجتامعهام فإن العمل يتم
ويكمل))(.)4
( )1انظر :فتح الباري (.)315-313/11
( )2نقله ابن امللقن يف التوضيح لرشح ازجامع الصحيح (.)111/11
( )1انظر :الفتح (.)318/11
( )3تيسري الكريم الرمحن ص.513
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عىل أن للشورى رجاهلا

وقد دلت تطبيقات اخللفاء الراشدين

املؤهلني ،وأهنا ليست بالكأل املباح لكل أحد ،فقد روى الدارمي بسنده إىل
ميمون بن مهران أن أبا بكر إذا ورد عليه اخلصم نظر يف كتاب اهلل ،فإن وجد فيه
ما يقيض بينهم قىض به ،وإن مل يكن يف الكتاب وعلم من رسول اهلل

يف ذلك

األمر سنة قىض به ،فإن أعياه خرج فسأل املسلمني :هل علمتم أن رسول اهلل
قىض يف ذلك بقضاء؟ فربام اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول اهلل
فيه قضاء ،فإن أعياه أن جيد فيه سنة من رسول اهلل

مجع رؤوس الناس

وخيارهم فاستشارهم ،فإذا اجتمع رأهيم عىل أمر قىض به(.)1
ورواه البيهقي بلفظ(( :وإن أعياه ذلك دعا رؤوس الناس وعلامءهم
فاستشارهم ،فإذا اجتمع رأهيم عىل األمر قىض به)) وكذلك كان عمر
يصنع(.)2
ٍ
قضاء لرسول اهلل
فعند سؤال اخلليفتني الراشدين عن
املسلمني ،فإن نقل أحد هلام سنة عن النبي

سأال

قضيا هبا ،أما عند املشورة فإنام

كانا يدعوان رؤوس الناس وعلامءهم ال كل أحد ،ألن الشورى هلا أهلها.
ولذا فإن عمر
عمر

ملا قيل له يف آخر حجة حجها :إن فالنًا يقول :لو مات

لقد بايعت فالنًا ،فواهلل ما كانت بيعة أيب بكر إال فلت ًة فتمت ،فغضب

لقائم العش ّية يف الناس فمحذرهم هؤالء الذين
عمر ،ثم قال :إين إن شاء اهلل
ٌ
يريدون أن يغصبوهم أمورهم ،فقال عبدالرمحن بن عوف :ال تفعل ،فإن املوسم
( )1انظر :سنن الدارمي (.)111( )12/1
( )2انظر :سنن البيهقي (.)115-113/11
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جيمع رعاع الناس وغوغاءهم ،فإهنم هم الذين يغلبون عىل قربك حني تقوم يف
الناس ،وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطريها عنك كل م َطري وأن ال يعوها
وأن ال يضعوها عىل مواضعها ،فأ ْم ِهل حتى تقدم املدينة ،فإهنا دار اهلجرة والسنّة
فتخلص بأهل الفقه وأرشاف الناس فتقول ما قلت متمكنًا ،فيعي أهل العلم
مقالتك ،ويضعوهنا عىل مواضعها ،فقال عمر :أما واهلل ـ إن شاء اهلل ـ ألقومن
بذلك أول مقام أقومه باملدينة(.)1
ويف لفظ أن عبدالرمحن قال(( :فتخلص ،بأصحاب رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم من املهاجرين واألنصار))(.)2
فهذه اإلشارة من عبدالرمحن ،وهذه املوافقة من عمر

تؤكّد عىل

املعنى الذي ذكرنا من أن املجموعة املناسبة التي تذكر هلا مهامت األمور
وعظائمها جمموعة حمددة ب ّينها عبدالرمحن

يف كالمه ،وهم أهل الفقه

والرشف ممن حباهم اهلل من العلم ما يعون به اخلطاب ،وحيسنون رد ازجواب،
بخالف من توقف عمر عن عرض ذاك األمر الكبري عندهم من الرعاع ،ـ واملراد
هبم :ازجهلة الرذالء ،وقيل الشباب منهم ـ ،وكذا الغوغاء ـ وهم :السفلة
املَّسعون إىل الرش( )3ـ ،فهؤالء ال حيسنون التعامل مع عظائم األمور ،وإذا قدر
ودخلوا فيها كان ما يفسدون أكثر مما يصلحون.
فاألمر كام قيل:
( )1رواه البخاري (.)1811
( )2رواه البخاري (.)4121
( )1انظر يف بيان الكلمتني فتح الباري (.)181/12
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وإن للحرب أقوا ًما هلا خ ِلقوا *** وللدواوين كتّاب وح ّساب

()1

ولذا قال ابن عباس

يف احلر بن قيس(( :كان من النفر الذين يدنيهم

ً
كهوال كانوا أو ش ّبانًا))
عمر ،وكان الق ّراء أصحاب جملس عمر ومشاورته،

()2

والقراء هم العلامء الع ّباد(.)3
فهؤالء هم ازجديرون باملشورة ،وهو الذي درج عليه عمر

يف

مشورته ،إذ كان أهل مشورته هم َمن ذكر ابن عباس من أهل العلم ،وملا أراد
عمر أن يقول ما قال يف املوسم الذي جيمع هؤالء مع غريهم من عوام الناس
فأقره عمر عىل ما أشار به ،فإن أمر
وجهلتهم أشار عليه عبدالرمحن أن ال يفعلّ ،
والية املسلمني له شأن عظيم ،فال ينبغي أن خيوض فيه كل أحد ،وإنام يكون
احلديث فيه ملن هلم أهلية رشعية وهم( :أهل احلل والعقد) ،وهذا هو ما أراده
عمر

بقوله(( :اإلمارة شورى))( )4فإن مراده أهنا حتدد عن طريق أهل احلل

والعقد ،ويدلك عىل هذا صنيع عمر نفسه ،فإنه جعل أمر اخلالفة من بعده
شورى بني بقية العرشة :عثامن وعيل والزبري وطلحة وسعد وعبدالرمحن( )5ومل
جيعل األمر يف ذلك زجميع الناس ،ولذا فإنه ملا جعل األمر يف هؤالء الستة قال:
((قوموا فتشاوروا ثم ،أمروا أحدكم))(.)6
( )1انظر كتابنا املنهج الرشعي يف التعامل مع الفتن ص.21-28
( )2رواه البخاري (.)4281
( )1انظر :فتح الباري (.)114/11
( )3رواه عبد الرزاق (.)1411( )331/5
( )5انظر اخلرب يف البخاري ( ،)1411ومل يدخل فيهم سعيد بن زيد ،ألنه ابن عمه.
( )1رواه عبد الرزاق ( ،)1445( )344/5وابن سعد (.)133/1
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ومن هنا فإن النووي ملا ذكر أن البيعة ال يشرتط لصحتها مبايعة كل الناس
تيَّس إمجاعهم من
وال مبايعة كل أهل احلل والعقد قال(( :إنام يشرتط مبايعة من ّ
العلامء والرؤساء ووجوه الناس))(.)1
وملا تكلم ابن تيمية يف مسألة مشورة احلاكم ذكر أن املراد بأويل األمر يف
قول اهلل تعاىل :ﭿﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭾ [النساء]51:

صنفان :األمراء والعلامء ،وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس ،ثم حدّ د ما جيب
عىل كل منهم من حتري طاعة اهلل فيام يقول ويفعل ،وكذا ا ْلتامس احلاكم ما دل
عليه الكتاب والسنة فيام أشري عليه من ِقبل هؤالء العلامء(.)2
فبني أن والية األمر هلذين الصنفني ،فيلزمهم مجي ًعا حتري طاعة اهلل ً
قوال
ً
وفعال ،ومن ذلك املشورة التي جعلت ألهل العلم أدا ًءا ،وجعل لألمراء التامس
ما دل عليه النص من مشورة هؤالء العلامء كام يأيت بيانه قري ًبا بحول اهلل.
وملا ذكر أبو يعىل وجوب نصب اإلمام أوضح أن املخا َطب بفرض اإلمامة
وجد فيه
طائفتان من الناس ،إحدامها :أهل االجتهاد حتى خيتاروا ،والثانية :من ي َ
املعترب يف أهل االختيار ثالثة رشوط ،أوهلا :العدالة،
رشائط اإلمامة ،ثم ذكر أن َ
وثانيها :العلم الذي يتوصل به إىل معرفة املستحق لإلمامة ،وثالثها :أن يكون من
أهل الرأي والتدبري املؤديني إىل اختيار من هو أصلح(.)3
فالح َظ وجوب توفر رشوط العدالة والعلم والرأي احلازم يف الطائفة
َ
( )1املنهاج يف رشح صحيح مسلم بن احلجاج (.)44/12
( )2انظر :الفتاوى (.)188/28
( )1األحكام السلطانية ص.11
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األوىل التي تتوىل مهمة اختيار اإلمام.
فهؤالء هو املؤهلون للنظر واملشورة يف مهام األمور ،ومن أكربها أمر
اختيار اإلمام ،إذ هم(( :أهل احلل والعقد)).
وقال ابن ازجوزي يف بيان املقصودين بالشورى يف قول اهلل ﭿﭭ ﭮ

ﭯﭾَ (( :عمهم بالذكر؛ واملقصود أرباب الفضل والتجارب منهم))(.)1
وفصله ابن خويز منداد املالكي بقوله(( :واجب عىل الوالة مشاورة
ّ
العلامء فيام ال يعلمون ،وفيام أشكل عليهم من أمور الدين ،ووجوه ازجيش فيام
يتعلق باحلرب ،ووجوه الناس فيام يتعلق باملصالح ،ووجوه الكتاب والوزراء
والعامل فيام يتعلق بمصالح البالد وعامرهتا))(.)2
فهذا التفصيل فيه بيان للمقصودين بوجوه الناس ورؤسائهم ،فعلامء األمة
يرجع إليهم يف بيان األحكام الرشعية التي ختفى عىل احلاكم ،واملسائل ذات
املجال التخصيص كاألمور العسكرية يرجع فيها لألمناء من وجوه العسكر،
ومصالح البالد الدنيوية التفصيلية يرجع فيها إىل العامل والوزراء واملختصني
ذوي الدراية ،ممن هم حمل لألمانة.
وبازجملة فإن أهل الشورى صنف حمدد ،كل فيام خيصه ،ألن املقصود
باملشورة كام قدمنا أن يبدي املستشار ما يعلمه من واقع خربته ،ال رأ ًيا جمر ًدا من
ذلك.
فإذا استحرضنا أن هذه املشورة يف أمور اجتهادية مل حيسم حكمها بالنص
( )1زاد املسري (.)381/1
( )2نقله القرطبي يف ازجامع ألحكام القرآن (.)111/3
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علمنا دقة تفصيل ابن خويز منداد

 ،واحلاجة ملثل هذا التنويع يف االستشارة

مؤكدة ،والسيام مع كثرة التخصصات وتش ّعب ميادين احلياة ،فيحتاج الوايل إىل
من يشري عليه يف هذه امليادين املنوعة ،كل فيام خيصه.
وما دام أهل الشورى من أهل األمانة والتقوى فلن يشريوا إال بام يرونه
حم ّق ًقا للمصلحة العامة التي جيعلها كل مؤمن نقي نصب عينيه عند مشورته ،أ ايا
كان جمال ختصصه.
وقد قال ابن عطية :وصفة املستشار يف األحكام أن يكون عالـ ًام دينًا ،و َق ّل
ما يكون ذلك إال يف عاقل ،وصفة املستشار يف أمور الدنيا أن يكون عاقال جمر ًبا،
وا ادا يف املستشري(.)1

ملا كانت الشورى دائرة بني احلاكم وأهل الشورى الذين قدّ منا َو ْصفهم
ناسب أن خيتَم الكالم يف الشورى بالكالم عىل الغاية من الشورى ،مقرونًا بحكم
التزام النتيجة التي أظهرهتا تلك املشورة.
رشعا أن يتوصل إىل ما فيه رضا اهلل عز
وال ريب أن املقصود باملشورة
ً
وجل ،فذلك هو ما حيقق لألمة صالح دينها ودنياها.
وإذا اجتهد احلاكم وأهل الشورى يف حتقيق هذه الغاية فقد ساروا
بالشورى املسار السليم الذي ألجله رشعها اهلل.
وإنام يكون اخللل إذا قصد باملشورة خالف هذه الغاية ،من حتقيق مصلحة
( )1انظر :املحرر الوجيز (.)315/2
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مقصورة عىل فئة من الناس ،أو حتقيق هوى ينرش يف الناس ويغلف بغالف
املشورة.
وقد كان كالم غري واحد من أهل العلم يف غاية الشورى مقرونًا بحكم
التزام نتيجتها.
فابن عطية ذكر أن ((الشورى مبنية عىل اختالف اآلراء ،واملستشري ينظر يف
ذلك اخلالف ،ويتخري( ،)1فإذا أرشده اهلل تعاىل إىل ما شاء منه عزم عليه وأنفذه،
ً
متوكال عىل اهلل ،إذ هذه غاية االجتهاد املطلوب منه ،وهبذا أمر اهلل نبيه يف هذه
اآلية))(.)2
نحوا من كالم ابن عطية هذا ،غري أنه قال(( :واملستشري
وذكر القرطبي ً
ينظر يف ذلك اخلالف ،وينظر أقرهبا ً
قوال إىل الكتاب والسنة إن أمكنه ،فإذا
ً
متوكال عىل اهلل))(.)3
أرشده اهلل تعاىل إىل ما شاء اهلل منه عزم عليه وأنفذه
وكالم القرطبي أدق من كالم ابن عطية ،من جهة تنبيهه إىل أن الناظر يف
نتيجة الشورى يراعي عند اختياره أقرب األقوال للكتاب والسنة ،ال أي قول
يعزم عليه.
وهذا التقرير ملسألة نتيجة الشورى يربطها بكون الشورى يف أصلها ال تقع
إال يف املسائل االجتهادية ،فلزم أن يعمد املستشري إىل أقرب األقوال للكتاب
ً
متوكال عىل اهلل ،كام أمر اهلل نبيه
والسنة فيعزم عليه وينفذه
( )1وردت يف األصل :ويتحيز ،والصواب إن شاء اهلل ما ذكرت.
( )2املحرر الوجيز (.)315/2
( )1ازجامع ألحكام القرآن (.)112/3

بذلك يف اآلية

10
ﭿﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵﭾ[آل عمران.]151:
وملا ذكر ابن تيمية أن ويل األمر ال غنى له عن املشورة ،وأن اهلل أمر هبا نبيه
 ،أوضح أن ويل األمر عند االستشارة إن بني له بعضهم ما جيب اتباعه من
كتاب اهلل أو سنة رسوله

أو إمجاع املسلمني فعليه اتباع ذلك ،وال طاعة

عظيام يف الدين والدنيا ،أما إن كان األمر مما قد
ألحد يف خالف ذلك ،وإن كان ً
تنازع فيه املسلمون فينبغي أن َيستخرج من ٍّ
فأي
وو ْجه رأيهّ ،
كل منهم رأيهَ ،
اآلراء أشبه بالكتاب والسنة عمل به ،ومتى أمكن يف احلوادث املشكلة معرفة ما
دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب ،وإن مل يمكن ذلك لضيق الوقت أو
عجز الطالب أو تكافؤ األدلة عنده أو غري ذلك فله أن يقلد من يرتيض علمه
ودينه ،هذا أقوى األقوال ،وقيل :ليس له أن يقلد بكل حال ،وقيل :له التقليد
بكل حال ،واألقوال الثالثة يف مذهب أمحد(.)1
وهذا التقرير لنتيجة الشورى ،مربو ًطا بغايتها ،من أدق الكالم ،ألن القول
بلزوم نتيجة الشورى أو عدم لزومها ال بد فيه من هذا التفصيل.
تبني له يف مشورة بعض أهل
فيلزم احلاكم العمل بنتيجة الشورى إذا ّ
الشورى قول يدل عليه النص أو اإلمجاع ،فهنا ال خيار للحاكم يف ترك هذه
النتيجة ،الرتباطها بالغاية املقصودة بالشورى ،وهي التوصل إىل ما فيه رضا
الرب سبحانه.
أما إن كان األمر مما قد اختلف فيه أهل العلم قبلنا فإن احلاكم يستخرج
من أهل الشورى ما يرجحونه يف املسألة ،مقرونًا ببيان الوجه الذي بنى عليه كل
( )1انظر :جمموع الفتاوى (.)188-181/28

11
منهم ترجيحه ،فعند ذلك ينظر احلاكم يف األشبه بالكتاب والسنة من هذه اآلراء
فيعمل به ،فإن مل يتمكن ق ّلد من يراه منهم مرض ايا يف دينه وأمانته ،وأنفذ مشورته.
وذلك أن الشورى كام قدّ منا إنام تكون يف مسألة اجتهادية غري منصوصه،
واألمر فيها كام أوضح ابن عطية والقرطبي من كوهنا مبنية عىل اختالف اآلراء.
وما دامت كذلك فال مناص من اختيار قول حمدد وفق الضابط الذي
ذكرنا وإال بقيت املسألة ـ حمل املشورة ـ غري حمسومة ،مع حاجة األمة إىل حسمها
وتقرير موقف حمدد منها.
وقرر ابن امللقن نحو هذا املنقول عن ابن تيمية فقال(( :فإذا أشار أحد
برأيه سأله :من أين قاله؟ فإن اختلفوا أخذ بأشبههم ً
قوال بالكتاب والسنة ،وال
حيكم بيشء حتى يتبني له حجة جيب احلكم هبا ...وليس كل ما أشري به عىل
املستشري يلزمه ،إذا تبني له الصواب يف غريه))(.)1
فأكد عىل ما أكد عليه ابن تيمية من أن الغاية باملشورة التامس القول
األقرب للكتاب والسنة ،ب ْيدَ أن ابن امللقن ذكر أن املستشري ال حيكم باليشء حتى
يتبني له حجة جيب احلكم هبا ،وهذا يعني أنه م َلزم بعدم التقليد ،كام هو أحد
األقوال يف املسألة ،وقدّ منا أن ذلك قد يصعب يف بعض املسائل أو األحوال ،كام
تبني الصواب يف األقوال بمعرفة حجة كل
نبه ابن تيمية ،فأما إذا متكن احلاكم من ّ
قول وترجيح الراجح ،فاألمر كام قال ابن امللقن.
وأوضح ابن امللقن هنا أن نتيجة الشورى غري ِ
ملزمة للحاكم إذ رأى أن
الصواب يف غري ما أشري به عليه ،ملا قدّ منا من كون الشورى إنام هي يف املسائل
( )1التوضيح لرشح ازجامع الصحيح (.)111/11
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االجتهادية.
أيضا(( :فيه من الفقه أن للمستشري واحلاكم أن يعزم من احلكم عىل
ولذا قال ً
غري ما قال به مش ِ
اوره ،إذا كان من أهل الرسوخ يف العلم ،وأن يأخذ بام يراه ،كام فعل
( ،)1فإنه شاور عل ّيا وأسامة فلم يأخذ بقول أحدمها،

يف مسألة عائشة

الصدّيق فإنه شاور
وتركها عند أهلها حتى نزل القرآن فأخذ به ،وكذلك فعل ّ
أصحابه يف مقاتلة ما نعي الزكاة ،وأخذ بخالف ما أشاروا به عليه من الرتك( ،)2ملا
ّضحا من قوله
كان عنده مت ً
من قوله

" :إال بحقها" و َف ْهمه هذه اآلية مع ما يعضدها

" :من بدّ ل دينه فاقتلوه"(.)3

فقيد ترك احلاكم االلتزام بنتيجة الشورى بام إذا كان عنده من الرسوخ يف
العلم ما يؤهله لرتك ما أشري به عليه ،فعند ذلك له أن يأخذ بام يراه ،ود ّلل عىل
 ،وكذا ترك أيب بكر

ذلك برتك النبي

األخذ بمشورة عيل وأسامة

ملشورة الصحابة

باالمتناع من قتال ما نعي الزكاة ،ألنه

قد قام عنده من

رجح له عدم األخذ بتلك املشورة ،إذ كان الصديق
األدلة ما ّ
الرسوخ يف العلم ،فلذا قاتل املرتدين بنفسه وتبعه الصحابة

من أهل
يف رأيه ،فكان

يف ذلك أحسن العاقبة عىل اإلسالم وأهله(.)4
وقد تقدم قول البخاري مع ّق ًبا عىل حماورة عمر أليب بكر يف شأن املرتدين:
( )1يعني يف حادثة اإلفك.
( )2أي ترك قتال ما نعي الزكاة.
( )1التوضيح لرشح ازجامع الصحيح (.)141/11
( )3انظر :أحداث الردة وقتال أيب بكر بنفسه للمرتدين أول األمر يف البداية والنهاية
( )111/1وما بعدها.
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((فلم يلتفت أبو بكر إىل مشورة ،إذ كان عنده حكم رسول اهلل
وملا توىل عيل

اخلالفة أشار عليه ابن عباس

)).

بمشورة فأجابه عيل

عيل وأرى ،فإذا عصيتك فأطعني" .فقال ابن عباس
بقوله" :تشري ّ

:

" ُ
أفعل ،إن أيرس ما لك عندي الطاعة"(.)1

ومما يبني حكم أخذ احلاكم بنتيجة الشورى من عدمه ما قرره أهل العلم
من إلزام أهل الشورى بمتابعة احلاكم إذا قرر العمل بقول خالف به مشورهتم،
فإن الواجب عىل من مل تقبل مشورهتم أن ال يشغبوا عىل احلاكم ،ألنه ينظر يف
ٍ
مسألة غايتها أن تكون حمل اجتهاد ،فليس هلم
أقرب األقوال للكتاب والسنة يف
أن يلزموه أن يرتك اجتهاده ألجل اجتهادهم.
قال ابن أيب العز(( :وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة
أن ويل األمر وإمام الصالة واحلاكم وأمري احلرب وعامل الصدقة يطاع يف
مواضع االجتهاد ،وليس عليه أن يطيع أتباعه يف موارد االجتهاد ،بل عليهم
طاعته يف ذلك وترك رأهيم لرأيه ،فإن مصلحة ازجامعة واالئتالف ومفسدة الفرقة
واالختالف أعظم من أمر املسائل ازجزئية))(.)2
وظاهر صنيع أيب بكر وعمر

الذي أسلفنا ذكره عن عمرو بن ميمون

يدل عىل أن أهل الشورى إذا أمجعوا عىل أمر ومل خيتلفوا فإن احلاكم يمضيه عىل
حسب ما أمجعوا عليه ،كام قال عمرو بن ميمون(( :فإذا اجتمع رأهيم عىل األمر
قىض به)).
( )1تاريخ الطربي (.)413/2
( )2رشح الطحاوية (.)515-513/2
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ومما يقوي ذلك ـ والعلم عند اهلل ـ ما رواه أبو الزناد عن عمر بن عبدالعزيز
أنه ((حني ويل املدينة دعا عرشة من فقهاء البلد :عروة بن الزبري وعبيد اهلل
ابن عبداهلل وأبا بكر بن عبدالرمحن وأبا بكر بن سليامن ،وسليامن بن يسار،
والقاسم بن حممد ،وسامل بن عبد اهلل وعبد اهلل بن عبد اهلل وعبد اهلل بن عامر
وخارجة بن زيد وقال :إين دعوتكم ألمر تؤجرون فيه وتكونون فيه أعوانًا عىل
أمرا إال برأيكم أو برأي من حرض منكم ،فإن رأيتم أحدً ا
احلق ،ما أريد أن أقطع ً
فأحرج باهلل عىل أحد بلغه ذلك إال أبلغني،
يتعدى أو بلغكم عن عامل يل ظالمة ّ
خريا وافرتقوا))(.)1
َ
فجزوه ً
فهذا يدل عىل أن إمجاع أهل الشورى ينبغي أن يكون له اعتباره ،ألهنم ما
داموا من أهل األمانة والعلم فريجى أن ال يتفقوا إال عىل ما هو حق إن شاء اهلل.
ويبعد جدا ا أن يتفقوا عن آخرهم عىل أمر يكون الصواب يف خالفه ،فينبغي أن
يالحظ احلاكم ذلك.
وبذلك يكون اإلنصاف يف هذه املسألة ،فال احلاكم ملز ٌم بقول بعض أهل
الشورى يف أمر وقع فيه اخلالف بينهم ،ويف الوقت نفسه ال ينبغي أن ي ِ
غفل
احلاكم ً
قوال اتفق عليه ازجميع ـ وهم أهل العلم واألمانة ـ ويستبدّ برأي انفرد به
دوهنم ،وهو إنام استشارهم لكونه مرتد ًدا يف الصواب ،متطل ًعا إلنارهتم له
بمشورهتم.
واملقصود أن حيصل االئتالف وجيتنب االختالف كام أوضح ابن أيب العز،
فينبغي أن يراعي احلاكم هذا من جهته ،وهكذا أهل الشورى ينبغي أن يراعوا
( )1رواه ابن سعد (.)113/5
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ذلك حتى ال يرتتب عىل اإلرصار عىل قول ما فرق ٌة توهن األمة وتضعفها ،فتلك
مفسدة أكرب من مفسدة ترك القول الذي يرجحه صاحبه.
والظاهر أن احلاكم إذا أرص عىل قول خالف به ازجميع فإنه يطاع ،تركًا
للخالف والشقاق ،عىل أنه بفعله هذا إىل اخلطأ أقرب منه إىل الصواب ،إذ
خالف هذا ازجمع الكثري الذي اتفق عىل رأي خالف به احلاكم ،لكن إن كان
ِ
راسخا يف علمه واختار ً
ً
العامل بقول
قوال هذه صفته فشأنه شأن انفراد
احلاكم
خالف به أهل العلم يف مسائل هي حمل لالجتهاد ،والعلم عند اهلل تعاىل.

17

ملا كانت الديمقراطية مبد ًءا أرض ايا تفاوتت وجهات املعرفني هلا يف
حتديدها ،فال يوجد تعريف معارص جامع مانع ملعناها ،وقد قدّ َمت التقاليد
الغربية املعارصة عد ًدا من املفاهيم عن الديمقراطية ،لكن ثمة خل ًطا بني مفهوم
الديمقراطية للحكم وبني تطبيقات هذا املفهوم بالنظر إىل خصائص كل جمتمع
وسامته.
ولذا وجدت عرشات التعريفات للديمقراطية ،وإن كان هلا من حيث
العموم قوانني تتعلق باحلرية واملساواة والعدالة ونحوها من املصطلحات
الرباقة.
ويرى البعض أن كل أشكال الديمقراطية تعتمد لبعض املدى عىل املفهوم
اليوناين القديم( :ديمقراطيا) ويعني (حكم الشعب) املشتق من الكلمتني:
(ديموس) وتعني الشعب و(كراتوس) وتعني احلكم.
والديمقراطية ليست نو ًعا واحدً ا كام قد يظن ،بل هي أنواع قد يبدو
فثمة ديمقراطية ليربالية (حرة) وديمقراطية غري ليربالية (غري
بعضها متضا اداّ ،
حرة) وديمقراطية اشرتاكية! وديمقراطية ملكية وديمقراطية احلزب الواحد ،إىل
غري ذلك من األنواع(.)1
إ ًذا فالديمقراطية يف أصلها فكرة يونانية قديمة ،شأهنا شأن أفكار كثرية
( )1انظر ملا تقدم :النقد الغريب للفكرة الديمقراطية للدكتور عبدالعزيز صقر ص.11-14
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نشأت لدى اليونان ،لكن متيزت الديمقراطية بأهنا قد واجهت نقدً ا شديدً ا من
عدد من أشهر فالسفتهم ،وصنفت عند بعضهم ضمن أنظمة احلكم املنحرفة أو
الفاسدة( ،)1فهذا مما واجهته هذه الفكرة يف مهدها.
وقد و ِجدت للديمقراطية الح ًقا تعريفات منوعة ،أقترص منها عىل
تعريفني ،مها:
ً
أوال :التعريف املعياري الكالسيكي ،ويبنى بزعم أنصار هذا التعريف عىل
قاعدتني تدفعان األفراد نحو املشاركة يف احلكم ،حتقي ًقا لكون احلكم للشعب،
والقاعدتان مها( :اإلرادة العامة) التي جتعل األمة مصدر السلطات ،إضافة إىل
قاعدة( :اخلري العام).
ومراد أصحاب هذا التعريف ومجيع أنصار الديمقراطية بكون األمة
مصدر السلطات أن إىل الناس ال إىل الدين املر ّد يف حتديد أمر السلطات الثالث:
السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
وال خيفى أن أخطر هذه السلطات :السلطة الترشيعية املسامة بأ ّم
السلطات ،ألن من خالهلا يتم تقرير ما يتاح وما يمنع ،بل يتم حتديد هوية األمة
بأرسها ،فهذه السلطة تقرر الديمقراطية بسائر أنواعها أن إىل البرش تنظيمها ،وال
دخل للدين فيها.
وقد وجه للتعريف الكالسيكي انتقادات كثرية ،من أمهها مناقضة الواقع
امللموس ملفهوم احلكم من ِق َبل الشعب ،وأن القاعدتني املبنيتني عىل حكم
عربان عن حقيقة املامرسات السياسية ،فليس هناك خري عام واحد
الشعب ال ت ّ
( )1انظر :السابق ص.22-21
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متفق عليه ،بل لألفراد يف كل جمتمع تفسريات خمتلفة للخري العام.
وإذا مل يوجد خري عام متفق عليه فال يتصور أيضا وجود إرادة عامة،
إضافة إىل ذلك فإن مفهوم (احلقوق الطبيعية) الذي تبنى عليه الديمقراطية
تصورا ذهن ًيا ال عالقة له بالواقع التارخيي ،وإنام و ِجد
الكالسيكية ال يعدو كونه
ً
مرتبطا بالعلامنية التي جعلت (الطبيعة) املرجع األسايس لقياس احلقوق
والواجبات ،بعد أن أنكرت وجود قوانني إهلية.
ثان ًيا :التعريف األيديولوجي ،وهو قائم عىل نظرة معينة للكون واحلياة
واإلنسان ،ذات وجهة عقدية ،ويمثل هذا التعريف نس ًقا فلسف ايا للديمقراطية،
مستمدا ا من أفكار املدرسة الليربالية التي رغم اختالف وجهات مفكرهيا إال أن
أمورا مشرتكة بينهم ،كالنظرة الفردية لإلنسان التي جتعل الفرد وحدة
ثمة
ً
مستقلة تتصل بغريها لتحقيق مصاحلها الذاتية ،إضافة إىل تقرير أن النظرة
الليربالية لإلنسان تبنَى عىل انعدام القيم املشرتكة ،فال توجد وحدة اجتامعية حتدد
القيم أو السلوك املقبول من ِق َبل األفراد ،إذ النظرة للمجتمع غائبة يف الفكر
الليربايل.
والديمقراطية ـ وف ًقا للتعريف األيديولوجي ـ طراز معني للعيش ينبثق من
إطار ذهني يبنَى عىل عدة افرتاضات ،منها اإلحساس الدائم بالرغبة يف (التغيري)
بام حيرك األغلبية نحو تعديل أوضاعها االجتامعية ،فالديمقراطي هو اإلنسان
القادر عىل تعديل أوضاع حياته وأفكاره ،بل ومبادئه وقيمه ،وف ًقا للمتغريات
االجتامعية املحيطة به.
والسبب يف شمول التغيري لدى الديمقراطي حدا ا تغري فيه القيم واملبادئ
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ال يقل خطورة عنه ،إذ ّقرر أصحاب هذا التوجه أن البِنَى االجتامعية ال تبنَى عىل
قواعد ثابتة ً
أصال ،فبنا ًء عليه فلن تستقر القيم واملبادئ ،إذ هي نتاج لتفاعل
األفراد وخرباهتم واتفاقهم ،فمن هنا ّقرر أصحاب هذه الوجهة بأن ما يراه
األفراد ممث ًال للحق والعدل فهو احلق والعدل! ولذا صار موضوع (التعددية)
أمرا مالز ًما للديمقراطية ،فال يوجد منظور مجاعي واحد للخري والفضيلة.
ً
وقد رتبوا عىل هذا أن وجود منظور أخالقي واحد للقيم يف املجتمع
يتعارض مع الفكر التعددي ،وحني يسود أو يسعى أي منظور عقدي أخالقي
لفرض رؤيته عىل املجتمع فإن من املتعذر بناء ذلك املجتمع بنا ًء ديمقراط ًيا،
ألن الديمقراطية تبنى ـ برصيح العبارة ـ عىل املنظور العلامين التعددي
للمجتمع ،كام يقرر (ميشيل نوفاك) يف كتابه (روح الديمقراطية) ،إذ
الديمقراطية ،كام أوضح (كرن شيلدز) :نظام سيايس علامين ،فالدين ال عالقة
له بالديمقراطية.
فالديمقراطي يمكن أن يكون بروتستانت ايا أو هيود ايا أو ملحدً ا أو مؤمنًا،
نظرا ملعتقداته ـ ال يقبل وال يرفض أي تعاليم دينية!
والديمقراطي ـ ً
إ ًذا فالديمقراطية نظام ال ديني منبثق من تصور عن احلياة قائم عىل فصل
الدين عن الدنيا ،ويسعى إىل بناء النظام السيايس عىل قاعدتني :قاعدة حيادية
الدولة جتاه العقيدة ،وقاعدة سيادة األمة املرتتبة عليها ،وتعطي األمة ح اقا مطلقا
يف تبني نظام احلياة الذي تراه مناس ًبا ،أ ايا كان هذا النظام(.)1
ومن أخطر ما يرتتب عىل ذلك ما ذكره (داريوش شيغان) من أن
( )1انظر :نقض ازجذور الفكرية للديمقراطية للدكتور أمحد مفتي ص.24-11
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الديمقراطية تتطلب (( َع ْلمنة العقول واملؤسسات)) ( ،)1أي أن تبنى عىل أساس
علامين ،وذلك يستلزم قيام املجتمع الديمقراطي بتكريس املفاهيم العلامنية،
لتـترشهبا العقول واألفكار ،كام يستلزم صبغ املؤسسات الكبار يف الدولة
بالصبغة العلامنية.
فهذا بيان حلقيقة الديمقراطيةً ،
أخذا عن من ّظرهيا الذين ال يتهمون بالتجني
عليها ،وقد حرصت عىل النقل عن مرجعني وثقا النقول من املراجع الغربية
مبارشة ،ليكون التعريف بالديمقراطية من كالم أهلها الذين صدّ روها.
فأما كثري من الكتابات العربية حوهلا فهي بكل أسف ال تصور
يرصح هبا أهلها ،وبخاصة تلك الكتابات
الديمقراطية بالصورة احلقيقية التي ّ
املزورة بني اإلسالم والديمقراطية ،وسعى
التي سعت إىل عمليات التهجني ّ
كتّاهبا لتسويق الفكرة عىل حساب احلقيقة.
وال أريد يف هذا املبحث أن أتوسع يف ذكر آثار الديمقراطية وما خ ّلفته يف
كثريا منه إن شاء اهلل يف املبحث
املجتمعات من آثار مد ّمرة ،فذلك ما سأجعل ً
اآليت عند الكالم عىل الفرق بني الشورى والديمقراطية.
كام أين ال أرى يف مثل هذا املقام أن أتوسع يف ذكر الفروق بني أنواع
الديمقراطية فذلك مما يطول عىل القارئ ،إضافة إىل كونه أقرب إىل املصنفات
املتخصصة باملذاهب املعارصة منه إىل بحثنا هذا.
ويمكن تلخيص ما تقدم من التعريف بالديمقراطية يف النقاط اآلتية:
 -1أن اختالف االجتاهات احلديثة يف التعريف بالديمقراطية ال خيرجها
( )1انظر :السابق ص.88
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عن كوهنا مؤسسة عىل النهج العلامين ،فال يمكن أن تقوم هلا قائمة إال يف ضوئه،
فاملناخ املناسب للديمقراطية يستحيل أن يكون دين ايا ،بل ال بد أن يكون الديني.
ومن أوضح ما جييل ذلك أن َج ْعل السلطان بيد الشعب ،بام يف ذلك سلطة
الترشيع ال يمكن أن يتحقق إال يف ضوء عزل تام للدين عن احلياة ،ولذا قررت
الديمقراطية أن ما أقره الشعب فهو احلق املقبول ،وما نبذه فهو املردود املنبوذ،
حتى وإن كان ما اجته إليه الشعب خيالف الرشع خمالفة تامة ،ألن الترشيع ليس
ألحد سوى الشعب عندهم.
 -2يقرر املنزع األيديولوجي أن املبادئ والقيم واألفكار غري ثابتة ،وبناء
عليه فإن (احلق) و(العدل) املقرر اليوم قد يتغري الح ًقا ،ألن حتديدمها راجع إىل
ما يقرره األفراد ،وسبب ذلك عدم وجود قواعد ثابتة للبنى االجتامعية.
ورا عقد ايا أخالقيا كاملجتمع
 -1بناء عىل ذلك فإن أي جمتمع يفرض منظ ً
املسلم ذي االعتقاد الراسخ الذي أقامه رسول اهلل

 ،وقامت عىل أساسه

اخلالفة الراشدة ،وانطلق ازجهاد يف سبيل اهلل عىل ضوئه ،كل هذا ـ وفق املفهوم
الديمقراطي ـ منت َقد أيام انتقاد ،ألن الديمقراطية ال تقر بوجود مبادئ ،وقيم ثابتة
ينبغي ترسيخها يف املجتمع ،فضال عن نرشها يف مجيع املجتمعات البرشية ،كام
هي رسالة هذا الدين العظيم.
 -3من خالل ما تقدم تتجىل للباحث يف الديمقراطية حقيقة تلك
الشعارات الرباقة التي ربطتها باإلسالم ،كاملساواة والعدالة ونحومها ،مما ضج به
أنصار الديمقراطية يف هذه األمة ،بدعوى اتفاق ما بني اإلسالم والديمقراطية
فيها ،مع علمهم باألساس البشع الذي قامت عليه الديمقراطية من جهة ،وكذا
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علمهم بال َب ْون العظيم بني ما يقرره الرشع حيال هذه املصطلحات وبني ما تقرره
الديمقراطية ،وهو ما سنفرد له بإذن اهلل فقرة مستقلة يف آخر املبحث اآليت.
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موضوع هذا املبحث يعدّ موضع معركة كبرية ،ولذا فسأفيض يف بيانه
بعون اهلل ،مع كامل علمي بأن مقامي هذا ليس مقام توفية حلق املوضوع،
وسأعرض ما عندي فيه بحول اهلل من خالل مطلبني اثنني:
أوهلام :يف ذكر تنبيهات البد من توضيحها.
ثانيهام :يف رسد أهم الفروق بني الشورى والديمقراطية.

نظرا خلصوصية هذا املوضوع فقد رأيت قبل الدخول يف تفاصيله أمهية
ً
ذكر تنبيهات تتعلق باملوضوع ،هي عىل النحو اآليت:
التنبيه األول :املقارنة بني الشورى والديمقراطية البد أن تصل بالباحث
إىل املقارنة بني اإلسالم والديمقراطية ـ ولو من بعض الوجوه ـ ألن الديمقراطية
حكام جزئ ايا من ضمن أحكام مبدأ ،لتقارن بحكم حمدد من
كام رأيت ليست ً
أحكام اإلسالم هو الشورى ،بل الديمقراطية عند أنصارها مبدأ ينبغي أن ينتظم
احلياة السياسية ،و َي ْت َبع ذلك جوانب احلياة األخرى ،كازجوانب االقتصادية
واالجتامعية ،وتستثمر يف نرش الديمقراطية األجهزة اإلعالمية والتعليمية،
لتكون واق ًعا يامرسه األفراد واملجتمعات.
وهذا يستدعي عقد مقارنة موسعة بني اإلسالم والديمقراطية ،ألن
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اإلسالم عند أهله جيب أن يشمل بجميع أحكامه الكريمة سائر مناحي احلياة،
وليس الذي يشمل هذه املناحي حكم واحد هو الشورىَ ،ب ْيد أن أنصار
الديمقراطية يف بالد املسلمني ملا ركّزوا يف عملية اخللط بني اإلسالم
والديمقراطية عىل حكم من أحكام اإلسالم هو الشورى ،فقد اجتهت املقارنة
بني اإلسالم والديمقراطية إىل املقارنة بني الشورى والديمقراطية.
وهذا وإن كان هو أكثر ما ينبغي الرتكيز عليه عند املقارنة إال أن من املحال
أن ت َبرت الشورى عن دين اهلل عز وجل ،لتقارن منفردة بالديمقراطية.
سينصب بعون اهلل عىل بيان وجوه الفرق بني الشورى
ولذا فإن البحث
ّ
والديمقراطية ،لكن مع مالحظة أن الباحث يف هذا املوضوع البد أن يتطرق إىل
ذكر وجوه مقارنة بني اإلسالم يف عظمته وجاللته وبني الديمقراطية يف برشيتها
وتناقضها.
التنبيه الثاين :بعض الفروق التي سأسوقها بعون اهلل يمكن أن تصنف عىل
أهنا آثار ،وذلك لتداخل ما بني الفروق واآلثار ،وبخاصة يف هذا املوضوع وما
أشبهه.
وغرضنا هنا ليس وضع حدٍّ فاصل بني ما يمكن أن يدخل يف الفروق وما
يمكن أن يدخل يف اآلثار ،إذ املقام ليس مقام تصنيف كتاب يف احلدود أو
املصطلحات ،بل املقام مقام استجالء وجوه قابلة لتحقيق هدف من أهداف
البحث ،وهو املقارنة بني الشورى والديمقراطية ،لتوضيح ما بينهام من املباينة
العظيمة ،تلك املباينة التي خفيت عىل كثري من الناس ،وال سيام مع احلملة
تأثريا عىل
النشطة لتسويق الديمقراطية من خالل وسائل متعددة ،من أشدها ً
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املسلمني دعوى وجود توافق أو تطابق بني الشورى والديمقراطية.
وملا كان هذا واحدً ا من أهداف البحث فإين لن أقف عند كون ما أودعته
يف هذه املقارنة مصن ًفا عىل أنه فرق أو أثر.
التنبيه الثالث :الباحث يف الفروق بني الشورى والديمقراطية ال خيفى عليه
إمكان وجود يشء من التشابه ازجزئي.
وهذا التشابه هو ما فتِن به من سوقوا للديمقراطية يف بالد املسلمني ،ولذا
ركزوا عليه كث ًريا.
وهذا التشابه لن أقف عنده يف هذا البحث لسببني:
أوهلام :أن موضوعنا حمصور يف بيان الفروق ،فأما ما يمكن أن يصنف عىل
أنه ضمن وجوه الشبه فيحتاج يف نظري إىل بحث مستقل ،ينظر فيه إىل مجيع ما
ا ُّدعي أنه من وجوه ّ
مشاهبة؟ وإذا ثبت أنه موضع
الشبه ،هل هو ح اقا موضع
َ
مشاهبة فالبد من النظر يف هذا التشابه هل هو أمر ِ
عار ٌض أم ال؟ إىل غري ذلك من
فرد يف بحث مستقل.
املوضوعات التي حتتاج إىل تدقيق ومقارنه تستحق أن ت َ
ثانيهام :أن التشابه ازجزئي يقع حتى بني املبادئ املتناقضة املتصادمة،
واملقارنة العلمية املنصفة بني مبدأين متناقضني ال يمكن أن تنصب عىل جمرد
تشابه جزئي مع إغفال الفروق العظيمة التي جتعل ما بني هذه املتضادات أكرب
بكثري من التشابه العارض.
والذي ديدنه إثارة موضوع التشابه العارض بني املبادئ املتضادة قد يوهم
األغامر أن املتضا ّدات أصبحت متوا ّدات ال تنافر بينها وال خالف.
وذلك مسلك غري أمني سلكه دعاة االشرتاكية البائدة حني ركّزوا عىل
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كون الرشع أتى برعاية حقوق الضعفاء ،وأوجب عدم بخس العامل أجره،
ونحو ذلك من األحكام ،ليتوصلوا إىل تقرير أن هذا الذي جاء به الرشع هو عني
االشرتاكية التي يدعون إليها ،ولذا افرتوا عىل اهلل أن دينه الذي ارتضاه دين
اشرتاكي ،مع إخفاء باليا االشرتاكية وحقيقة قيامها يف مهدها عىل اإلحلاد.
وهكذا صنع دعاة الديمقراطية حني ركزوا عىل جوانب حمددة من الفكر
الديمقراطي وخلطوا ما بينها وبني اإلسالم ،حتى إن بعضهم مزج بني الشورى
()1

والديمقراطية حتت اسم( :شور وقراطية)!

يوجد بني املبادئ املتضادة فإنه قد يوجد بني
والتشابه العارض كام أنه َ
أصدق البرش ،وهم أنبياء اهلل صىل اهلل عليهم وسلم ،وبني أكذب البرش ،وهم
مدّ عو النبوة ،فهل خيلط عاقل بني صنف األنبياء الصادقني واألباعد الكاذبني
ملجرد هذا التشابه العارض؟
وأنقل يف هذا املوضع كلمة تناسب املقام ذكرها ابن كثري

ملا ّبني أن

املدّ عني للنبوة البد أن تكون معهم أمور َيشهد العلامء واملؤمنون معها بكذب
هؤالء املتنبئني ،ثم قال(( :فإهنم برضورة الواقع ال يأمرون بمعروف وال ينهون
عن منكر إال عىل سبيل االتفاق ،أو ملا هلم فيه من املقاصد))(.)2
فذكر أن االتفاق العارض عىل أمر ما قد يقع حتى بني الكذبة من املدعني
للنبوة وبني األنبياء الصادقني صىل اهلل عليهم وسلم ،مع ما بني الفريقني من
( )1انظر :نقض ازجذور الفكرية للدكتور أمحد عيل مفتي ص.11
( )2تفسري القرآن العظيم ( )313/1وحترفت فيه كلمة (االتفاق) إىل كلمة (اإلتقان) وهو
خطأ ،وكتب عىل الصواب يف نسخ أخرى.
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ال َبون الشاسع الذي هو كالبون بني الصدق والكذب ،فكذلك يقال فيام قد يقع
من االتفاق العارض بني اإلسالم وبني أي مبدأ ضال يف أمر من األمور.
وإنام د ّلس من د ّلس عىل األمة يف تسويق مبادئ الضالل من هذه ازجهة،
فلزم التنبه والتنبيه إىل ذلك ،حتى يتضح األمر.
وعليه فإن وجود تشابه عارض ال يستغرب حتى بني املتضادات.
فالذي حيتاج إليه يف حال كهذه هو إبراز الفروق يف املقام األول ،وال يمنع
ذلك من توضيح ما قد يوجد من تشابه جزئي من باب استكامل املقارنة ،ال من
باب خلط املتضادات وتذويب الفروق بينها ،فذلك تدليس وتزوير ،وليس من
البحث العلمي يف قليل وال كثري.
التنبيه الرابع :ال يصح أن حيسب أحد عىل الرشع أي ممارسة خاطئة،
سميت باسم الشورى ،ثم ينتقد الشورى الرشعية الصحيحة ،بدعوى وجود
سلبيات للشورى حتسب عليها ،كام حت َسب عىل الديمقراطية سلبياهتا.
فهذا من اخلطأ الكبري ومن اإلجحاف العظيم عند املقارنة ،ألن الذي
حي َسب عىل الرشع هو نصوصه وقواعده الرشيفة ،فأما املامرسات اخلاطئة
املتسمية باألسامء الرشعية فال عالقة لدين اهلل هبا.
وسمى
وهذا وارد حتى يف غري الشورى ،فمن تعدى وسفك الدم احلرام ّ
وأرض بنفسه وسمى رهبانيته زهدً ا يف دنياه،
تره َب َن
تعد َيه جها ًدا يف سبيل اهلل ،أو ْ
ّ
أو أساء خلقه مع والديه وذوي رمحه ،وسمى صنيعه :غضب ًة هلل ،فكل هؤالء
وأمثاهلم ،وإن تسموا باألسامء الرشعية ،بل وإن استدلوا عىل أباطيلهم
بالنصوص القرآنية والنبوية فال حيل أن حيسب جتاوزهم عىل دين اهلل.
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ولذا فإن الشورى الرشعية ال يمكن أن ْ
يشكِل عليها عند املنصف أي
ممارسة باطلة تسمت باسم الشورى وترتب عليها ما ترتب من رضر ،ألن

املقارنة هنا بني الشورى التي يصح أن تنسب للرشع بضوابطه الكريمة وبني
الديمقراطية التي يقررها منظروها املعتربون.
التنبيه اخلامس :سأفاوت إن شاء اهلل عرض هذه الفروق ،فبعضها سأجعله
موجزا ،وبعضها قد أسهب يف عرضه ،للحاجة إىل ذلك اإلسهاب ،كام أن بعض
ً
الفروق قد يكون بينها تقارب شديد ،لكن النظر فيها جعلني أفرد كل واحد منها
مسارا يف بيان مباينة الشورى للديمقراطية ،وهو
عىل حدة ،ألن لكل منها
ً
موضوع هذا املبحث ،كام أن اإلسهاب يف بعض الفروق ربام وصل معه القارئ
ً
تسلسال
إىل أن شي ًئا منها قد تضمن ـ يف الواقع ـ أكثر من فرق ،غري أين رأيت ـ
للموضوع ـ أن أورد كل ما عندي يف هذا املوضع ،وإن رأى قارئ كريم أين
دجمت أكثر من فرق ـ ضمن بند واحد ـ فاملقصود األهم هو بيان شدة مباينة
الديمقراطية للشورى وإن اختلف النظر يف كون هذه الفقرة قد تضمنت فر ًقا
واحدً ا أو أكثر ،فذلك مما أرى أنه ال مشاحة فيه ،واألمر فيه واسع إن شاء اهلل.
التنبيه السادس :البد من التنبيه إىل أن البحث بحاجة إىل مجلة من
اإلحصاءات احلديثة املعلنة يف مواقع غربية معتربة تؤكد ما وصل إليه الباحث
بشأن الديمقراطية ،ب ْيدَ أن ضيق الوقت منعني من نقل كثري منها ،فلعل اهلل أن
ييَّس عودة هلذه اإلحصاءات الح ًقا وتزويد البحث هبا ،حتى يكون تقرير ما
ّ
نصل إليه من نتائج يف أمر الديمقراطية مدعو ًما بشواهد تؤكد ما وصلنا إليه
بعون اهلل.
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املقارنة العلمية تكون يف الغالب بني أمرين يقبالن املقارنة ،لقرهبام من
زج ْمع فيام عداها ،فأما املقارنة
بعضهام ،فتذكر الفروق بينهام لتتضح هبا مواطن ا َ
بني اإلسالم أو حكم من أحكامه الكريمة وبني مبدأ برشي وضعي فال شك يف
أنه عجيب ،إذ كيف يقارن املرء بني الثر ّيا يف ارتفاعها وال ّثرى يف سفوله!
ومن أول ما ينتاب الباحث يف موضوع كهذا هو املبتدأ الذي ينطلق منه ،إذ
حيار أي الفروق يقدم ،فالفروق من جهة عددها كثرية ،ومن جهة اشتداد املباينة
كبرية.
وسأرسد ما تيَّس من هذه الفروق بحول اهلل يف الفروق الثالث عرشة
اآلتية:
الفرق األول :أن الشورى ـ من حيث مصدرها ـ لفظة رشعية ،قد أمر اهلل
هبا يف كتابه يف قوله سبحانه :ﭿﭭ ﭮ ﭯﭾ [آل عمران ]151:وذكرها
سبحانه يف خصال املؤمنني ـ مقرونة باالستجابة هلل تعاىل وإقام الصالة واإلنفاق ـ
فقال عز وجل :ﭿﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﭾ[الشورى.]14:
فهي إ ًذا لفظة رشعية معلومة ،كام أن لفظ الصالة والزكاة والصوم واحلج
ألفاظ رشعية معلومة ال خيفى املراد هبا.
أما الديمقراطية فأصلها مصطلح يوناين مكون من كلمتني ،معنامها:
(حكم الشعب).

40
واليونان أمة وثنية كانت تعبد األصنام ،وشاعت فيهم الفلسفة بأقسامها
وضالالهتا امل ّنوعة ،ثم ط ّورت الديمقراطية يف ظل الفكر األورويب الذي تل ُّفه
املبادئ اإلحلادية منذ دهور ،حتى وصلت إىل ما وصلت إليه اليوم.
فشتّان ما بني الشورى الرشعية والديمقراطية اليونانية األوروبية من جهة
املصدر.
وإدراك هذا الفرق من البداية مهم ،ألن ثمة فروقا كثرية ترتبت عليه
وانبثقت منه.
الفرق الثاين :بناء عىل تباين ما بني مصدر الشورى ومصدر الديمقراطية
ترتب فرق كبري ،وهو أن الشورى ممارسة رشعية ال تتم إال من خالل تطبيق
أحكام الرشع ،إذ هي جزء من أحكامه.
فمن هنا تكلم أهل العلم عن أحكام الشورى كام تكلموا عن بقيةأحكام
الرشع األخرى ،إذ هي حكم رشعي رشيف ،ضمن غريه من أحكام دين رضيه
ً
وشامال زجميع
سليام
اهلل للناس ،ولذا فإنه ب َقدْ ر ما يكون التطبيق لرشع اهلل ً
مناحي احلياة ب َقدْ ر ما تكون ممارسة الشورى سليمة ،إذ هي مربوطة رب ًطا وثي ًقا
بتطبيق سليم لرشع اهلل.
أما الديمقراطية فلام كانت ذات ارتباط تام بالعلامنية []SECULARISM

فإهنا ظلت عىل أبعد ما يكون من اخلضوع ألحكام أي دين ،فلذا جعلت السيادة
فيها لألمة ال للدين ،وال يستكثر هذا عىل مبدأ يقرر رموزه أنه ال قوام له إال يف
البيئة العلامنية.
وهذا يستدعي رضورة التعريف املوجز بالعلامنية التي ارتبطت هبا
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الديمقراطية هذا االرتباط.
والرتمجة الصحيحة للعلامنية هي :الالدينية أو الدنيوية ،وهي دعوة إىل
إقامة احلياة عىل غري الدين ،وتعني يف جانبها السيايس :الالدينية يف احلكم(.)1
فإذا أردنا املقارنة بني (الشورى) و(الديمقراطية) بدقة فالبد من إعادة كل
منهام إىل أصله ،فاإلسالم الذي انبثقت منه الشورى يـ ِ
خضع احلياة كلها ألحكام
رشيعته الكريمة دون استثناء جمال واحد ﭿﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭾ[األنعام ]111-112:فال
تتأتّى الشورى إال يف ضوء (سيادة الرشع).
وواقع األمة يف عصورها الزاهية كان حتقي ًقا دقي ًقا إلخضاع الدنيا للدين
وسياستها به ،وبذلك عرفت اإلمامة ،فهي كام قال املاوردي(( :موضوعة
خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا))(.)2
أما العلامنية فهي تنحية تامة للدين عن احلياة ،وازجانب السيايس منها قائم
عىل بناء احلكم عىل هذا األساس ،ولذا فإن دائرة املعارف الربيطانية ملا قسمت
اإلحلاد إىل قسمني ،األول :اإلحلاد النظري ،والثاين :اإلحلاد العميل ،أدخلت
العلامنية يف اإلحلاد العميل( )3وذلك ألن العلامنية ترسخ ازجانب التطبيقي لإلحلاد
يف الواقع الذي تسود فيه.
فإذا تبني فرق ما بني اإلسالم والعلامنية تبني فرق ما بني ما انبثق من
( )1انظر :املوسوعة امليَّسة ص.114
( )2األحكام السلطانية ص.5
( )1انظر :العلامنية وثامرها اخلبيثة ص.8-4
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اإلسالم ،وهو (الشورى) وما بني ما انبثق من العلامنية وهو (الديمقراطية).
فمن أراد مقاربة ما بني (الشورى) و(الديمقراطية) فليستحرض أنه يقارب
أساسا خت َضع له مجيع مناحي احلياة دون استثناء ،وبني
ما بني دين جيعل رشيعته ً
مبدأ يعزل هذا الرشع عن مناحي احلياة بال استثناء.
وكل من مل يالحظ هذا األمر فقد يتناقض إىل درجة جتلب له السخرية،
كثلة غري قليلة ممن نارصوا الديمقراطية ،يف الوقت الذي ناصبوا فيه العلامنية
العداء ،مع أن الديمقراطية كام رأيت مرتبطة بالعلامنية أتم االرتباط.
الفرق الثالث :يف املجال الذي تتناوله الشورى والديمقراطية.
ملا كانت الشورى ال تتأتى إال حتت مبدأ (سيادة الرشع) كام تقدم فإن
املجال الذي تتناوله الشورى البد أن يكون حمدّ ًدا ،فاملنصوصات الرشعية ال
جمال للمشورة فيها ،إذ قد كفي أهل الشورى أمرها بحكم احلكيم اخلبري سبحانه
وتعاىل ،وبقيت املجاالت االجتهادية موضع املشورة الرشعية ،وهلذا فإنه لو
فرض أن أحدً ا من أهل الشورى أشار بام فيه خمالفة للرشع ـ ألي اعتبار ا ّدعاه ـ
لوجب أن تر ّد عليه مشورته ،حتى لو افرتضنا أن هذه املشورة جاءت من
املخولة باملشورة ،ولذا كان الصحابة
األكثرية
ّ

عندما يريدون املشورة عىل

يف أمور حيتمل أن يكون الوحي نزل ببياهنا يسألون ً
أوال عن هذا

النبي

ازجانب ،ليتحققوا :هل املجال للمشورة ممكن أم ال؟ كام تقدم يف مشورة النبي
للسعدين

 ،ألن من املتقرر أن النص الرشعي ليس معه أي موضع

للمشورة.
قحم فيام
فمن هنا صار نطاق الشورى حمدو ًدا بام ال نص فيه ،ولذا فإهنا ال ت َ
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ليس من جماهلا ،مما قد حسمه النص الرشعي ّ
وجاله ،ملا أن ذلك ترشيع مستقر ال
حيل أن يزعزع.
والترشيع عند أهل اإلسالم خالص حق اهلل تعاىل ،وكام أن اهلل هنى عن
إرشاك أحد يف عبادته فقد نفى إرشاك أحد يف حكمه ،قال تعاىل ناه ًيا عن الرشك
يف العبادة :ﭿﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﭾ
[الكهف ]111:وقال ناف ًيا الرشكة يف احلكم :ﭿﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭾ

[الكهف ]21:وقد قرئت اآلية عىل أهنا هني عن جعل رشيك يف احلكم ،فقرئت
ِِ
بالتاء الفوقية وإسكان الكاف ﭿوال ت ْ ِ
أحدً اﭾ(.)1
رش ْك يف حكْمه َ
ومن أعظم ما ترتب عىل هذا أن ثوابت الرشع واألحكام املنصوصة التي
ال تستقيم حياة املسلمني إال برسوخها ،ال يمكن أن تقبل التزعزع ،بدعوى
إدخاهلا حتت نطاق املشورة ،ويف ذلك ضامنة عظيمة الستقرار هذه الثوابت ،مهام
تغريت األزمنة أو األمكنة ،ألن احلكيم اخلبري سبحانه وتعاىل قد علم رضورة
رسوخها يف األمة ،فلم تكن قط قابلة للتغيري باسم رشعي ،كالشورى ،فلذا صار
التعرض هلا بالتغيري َع َل ًـام عىل أهل الضالل واالنحراف يميزهم عن أهل احلق
واالستقامة ،فمن هنا صارت املناقشات التي تسود أهل الشورى مناقشات
رجى أن يكون فيه الصواب حسب
مؤصلة علم ايا وخلق ايا للوصول إىل ما ي َ
الضوابط الرشعية املعتربة ،وليس ألهل الشورى حق الترشيع ملا مل يأذن به اهلل،
بل كل نقاشاهتم وإن تباينت وجهاهتم يراد هبا يشء واحد ،هو ما تقدم بيانه من
حتري طاعة اهلل وا ْلتامس ما دل عليه الكتاب والسنة ،ولذا فإن الشورى ال يمكن
( )1انظر :فتح القدير للشوكاين (.)241/1
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أن تكون ترشي ًعا خاض ًعا مليول أهل الشورى ت َلزم به األمة ،بالنظر إىل أن أهل
املرشعني الذين خيوهلم جملسهم حق الترشيع ،فهذا التس ّيب
الشورى جمموعة من ّ
ال يكون يف دين اهلل قط.
أما الديمقراطية فإهنا ّملا كانت تقرر أن السيادة لألمة فقد أطلقت العنان
جمع
للخوض يف كل يشء ،بام يف ذلك القطعيات الرشعية املنصوصة والـم َ
عليها ،إذ ليس يوجد يف نظر الديمقراطية يشء مقدس ال يمكن اخلوض فيه،
ليرشع البرش ـ بام عندهم من قصور وهوى
ولذا أضحى املجال
ً
مفتوحا بل سائ ًبا ّ
ـ ما شاؤوا ترشيعه ،باسم (سيادة األمة) حتى ولو بخروج (األمة) اليوم عىل
نفس ما قررته (األمة) باألمس ،بحيث يمكن أن تقرر األغلبية منع ما أتاحته من
قبل ،أو العكس ،ال ليشء إال ألن األغلبية عدلت عن قرارها السابق!
وهلذا فإن كل يشء يف املجتمع الديمقراطي قابل للتغيري ،بام يف ذلك ما قد
نوعا من أنواع الثوابت التي قررهتا األمة لنفسها،
يعدّ يف وقت من األوقات ً
وجاهدت يف سبيل ترشيعها ،حتى حصلت عليها ،وبأكثرية ساحقة ،كام
يسموهنا.
وس ّن
ولذا فإن الديمقراطية ينشأ عنها جملس يكون له صالحية الترشيع َ
يرشعوا ما مل
القوانني ،دون أدنى نظر حلكم رشعي ،وأعضاء هذا املجلس هلم أن ّ
خولتها
يأذن به اهلل تعاىل ،فضابط اإلباحة واملنع عندهم هو ما تقرره األغلبية التي ّ
رشع ،بالنظر إىل أهنا قد أنيبت من ِق َبل الشعب :املالك
النظم الديمقراطية أن ت ّ
األصيل للترشيع عندهم.
فأين هذا كله من الشورى يف اإلسالم التي قدّ منا أهنا ال يمكن أن تكون
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ترشي ًعا ملا مل يأذن به اهلل ،بل إن جمرد إطالق اسم الترشيع عىل غري اهلل خطأ ،فال
مرشع ،ولذا ن ّبه الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز إىل أن من
يقال لبرش :شارع وال ّ
غري الالئق إطالق لفظ( :املرشع) عىل من قام بوضع نظام ،وبناء عليه صدر قرار
جملس الوزراء باململكة العربية السعودية بعدم استعامل كلمة (مرشع) يف األنظمة
ونحوها(.)1
واملتأمل ملا ذكرناه هنا يدرك مدى ما حتمله الشورى من تنظيم وانضباط،
ومدى ما حتمله الديمقراطية من تس ّيب واضطراب.
الفرق الرابع :الشورى مبناها ا ْلتامس الرأي الصائب الذي يسنده الدليل
الرشعي وحيقق املصلحة العامة ،بقطع النظر عن أي اعتبار آخر.
فقبول املشورة أو ر ُّدها يالحظ فيه دائام هذا املعيار الدقيق.
أما الديمقراطية فمبناها الكثرة العددية التي تفرزها نتائج التصويت ،بقطع
النظر عن الواقع الذي ستصل إليه األمة الح ًقا ،حتى وإن كان يف قرار األكثرية
إهدار تام للمصلحة التي يعيها عقالء تلك األمة الذين يغ َلبون عىل أمرهم بسبب
ازجموع الغوغائية التي ال يتصور كثري منهم أبعاد ما أيدوه من رأيً ،
فضال عن أن
يدركوا أن مصلحة أمتهم فيه.
وبني عاقبة طاعتهم بقوله :ﭿﯙ ﯚ
وقد ذكر اهلل تعاىل حال أكثر الناسّ ،
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭾ

[األنعام.]111:
فهذا حال أكثر الناس بخرب من خلقهم تبارك وتعاىل ،فطاعتهم ـ سواء
( )1انظر :معجم املناهي للشيخ بكر أبو زيد ص.511
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بصناديق االقرتاع أو غريها ـ طريق للضالل واهلالك ،وذلك أن األكثرين تسود
فيهم مفاهيم من ال يعلمون ،ممن رأس ماهلم الظن واخلرص ،فمن جعل هؤالء
معياره يف القبول والرفض فال ريب يف ضالل مسلكه وبعده التام عن احلق.
الفرق اخلامس :املخولون باملشورة رش ًعا ثلة ذات مؤهالت حمدّ دة
وحتمل املسئولية ،ملا حباهم اهلل من خصال
استحقوا معها أن يكونوا حمل الثقة ُّ
قد ْمنا الكالم عنها.
وقدمنا أن النبي

أخرب أن املستشار مؤمتَن ،وعليه فال ينبغي أن يقدم

للمشورة كل أحد ،بل ينبغي أن ينتَقى هلا املؤهلون املؤمتَنون.
وإذا كان العاقل ال يستشري يف أموره اخلاصة إال من يراه ً
أهال هلا ،وال
جيعل املشورة لكل من هب ودب ،و َيعدُّ الناس ذلك من دالئل احلزم ورجاحة
ص باملشورة يف عظائم أمور األمة ونوازهلا املؤهلون
العقل ،فكيف يستكثر أن خي ّ
لذلك دون غريهم؟
أما الديمقراطية فلام كان مبناها كام تقدم هو جمرد الكثرة العددية ال
شرتط ال يف الناخب
مصلحة األمة التي ترتجح ألهل األمانة والدراية فإنه مل ي َ
َ
املنتخب كثري من املزايا التي تؤهل املرء لإلدالء برأي سليم أو اختيار وجهة
وال
صائبة ،بمعنى أن األهلية التي متكن املرء من القيام بأعباء املسئولية مل تكن حمل
اكرتاث الديمقراطية.
ولذا كان ضابط االستحقاق يف الديمقراطية هو احلصول عىل العدد
الكم ـ بكل سهولة ـ مقدم يف الديمقراطية عىل الكيف.
األكثر ،ألن ّ
فمن هنا صار اإلدالء بالصوت ح اقا مكتس ًبا ملن ال يستحق ،إذ
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الديمقراطية تتيح للجامهري اإلدالء بأصواهتم بقطع النظر عن قوة التأهيل
العلمي املناسب الذي يمكن صاحبه من االختيار الدقيق ،وبقطع النظر عن أمر
قَص فاقدها عن استحقاق املشورة
العدالة املعتربة
ً
رشعا ،تلك العدالة التي ي َ
رشعا ،ملا تلبس به من مزاولة الفجور أو الفواحش ونحومها من موانع الركون
ً
إىل مشورته ،إذ هو باملحل الذي ال يليق بأمة فاضلة أن يكون فيها هلذا الصنف
متلبسا بباطله الذي استحق به اإلقصاء.
تأثري يف عظائم األمور ،ما دام
ً
أما الديمقراطية فتتيح ألصحاب الفجور والفحش ،ولذوي السذاجة
رجح هؤالء ـ
وقلة البصرية من العوام والرعاع املشاركة بالرأي ،حتى وإن ّ
بمجرد كثرهتم ـ رأ ًيا له أبلغ الرضر بأمتهم.
ومن هذا الباب انفتح عىل شعوب كثرية رضيت املسار الديمقراطي
مفاسد وقبائح ترسخت يف شكل ترشيعات ال جمال لالعرتاض عليها ،كام وقع
املسمون
يف عدد كبري من الدول الغربية التي حصل فيها أرباب فاحشة اللواط ـ
ُّ
قر هذه القذارة ،باعتبارها ح اقا جيب أن يكفل هلم،
بالشوا ّذ ـ عىل ترشيع برملاين ي ّ
املرة عىل أي
مع إدراك عقالء كثريين ممن اعرتضوا عىل قرارات كهذه لعواقبها ّ
جمتمع يتيحها ،بل وعىل املجتمعات البرشية كلها ،ولكن كثرة األصوات من ِقبل
هواة الرذيلة وكذا عديمي النظرة السديدة ترسخ يف ظل النظام الديمقراطي
قرارات دنسة كهذه ،وفيها من اإلرضار باألمة ما فيها ،دون أن يكون لذوي
الدراية احلقيقية بمصلحة األمة أي تأثري يف منعها.
ويف الوقت نفسه فإن بإمكان أي َجهول سفيه أن يصل من خالل أصوات
الناخبني إىل مواقع ذات تأثري يف إصدار القرار ،برشط أن تدعمه مجوع كبرية من
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ٍّ
متدن من التعليم ،بل حتى وإن
الغوغاء ،حتى وإن كان هذا ازجهول ذا مستوى
كان من ذوي االستعالن بالفجور أو اإلحلاد وإنكار الرب جل يف عاله.
أما يف ظل الشورى املنضبطة بضابط الرشع فال يصل هؤالء قط،
الفتقادهم األهلية التي يتمكنون معها من تعاطي مسائل األمة العظام واإلشارة
الصائبة باملوقف املناسب يف النوازل املدهلمة ،ألن فاقد اليشء ال يعطيه.
عىل أن موضوع األكثرية يف الديمقراطية متفاوت ،فتارة يكون اإللزام
ربا ولو يف جزء من الواحد يف املائة ،بينام يكون اإللزام
بنتيجة التصويت معت ً
ربا ـ يف حاالت أخرى ـ إذا كان يف حد الثلثني فأكثر ،وهذا يف ذاته
بالنتيجة معت ً
أمرا مطر ًدا يف كل حالة ،مع أن
يدل عىل أن األكثرية يف الديمقراطية ليست ً
ضابط القبول كام تقدم هو هذه األكثرية.
وعليه فإن نسبة ( )%11مع كوهنا أكثرية ال تؤثر يف استصدار ما يسمونه
بالترشيعات ،ألن النسبة املعتربة تبدأ من الثلثني فصاعدً ا ،ومعنى ذلك أن األقلية
التي متثل ( )%31غلبت األكثرية ،مع أن الفارق بني األقلية واألكثرية هنا يصل
إىل اخلمس ،وهو ( )%21فهل العمل هنا برأي األقلية أو األكثرية؟
الفرق السادس :ملا كانت الشورى ذات أعضاء مأمونني ،وهلا هدف
رشيف معلوم ،وجمال حمدد مرسوم ترتب عىل ذلك أهنا بقيت مصدر أمان لألمة،
فمن أعَّس األمور عىل العدو أن يتوصل من خالل الشورى إىل اإلرضار باألمة،
اللهم إال أن خيتار لعضويتها من ليس ً
أهال لألمانة فهذا خطأ من جهة من اختار،
ال من جهة الترشيع نفسه ،فليحسب اخلطأ عىل أهله ،ال عىل رشع اهلل تعاىل ،كام
قدّ منا يف مطلب التنبيهات.
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أما الديمقراطية فإن َمن َس َرب بدقة حال جمتمع يعاديه ،ووقف عىل نقاط
القوة والضعف فيه فإن بإمكانه أن يتغلغل بسهولة إىل ذلك املجتمع من خالل
السعي إىل توجيه الرأي العام إلقرار أمر يكون فيه بالغ الرضر بذلك املجتمع
الذي يعاديه ،وال سيام إذا استثمر اإلعالم ،وبث األموال لتعزيز ما أراد ،وبذلك
يسهل عىل العدو أن يرسخ ما أراد من اإلرضار من خالل توجيه الكثرة إىل ما فيه
خالف املصلحة العامة لذلك املجتمع الذي يعاديه.
وال خيفى أن من اليسري أن يوجه الدمهاء إىل ترسيخ ما هو رضر حمض عىل
استثامرا زجهلهم وقلة بصريهتم ،ولذا قال
جمتمعهم ،لسهولة التالعب هبم،
ً
(( :احذروا الغوغاء ،فإن األنبياء قتلتهم الغوغاء))(.)1
إسحاق بن راهويه
ومن أعجب وألطف ما يف هذا الفرق بني الشورى والديمقراطية أنه يبني
أن (إرادة األمة) التي تدعيها الديمقراطية يمكن هبذا الوضع أن تكون بيد عدو
األمة ،ليحقق هذا العدو مبتغاه من اإلرضار باألمة ال بغزو وتدمري ،ولكن عىل
يد ازجامهري ،وباسم :إرادة األمة!
الفرق السابع :يتطرق للديمقراطية دو ًما وجوه من النقض بديعة ،يبقى
معها أنصارها يف حرية حقيقية ،منها أن الشعب ـ الذي جعلوه الـمعول وإليه
وحده املر ُّد والرجوع ـ لو ّقرر بأكثريته رفض الديمقراطية ،فام عسى هذا املبدأ
البائس أن يصنع؟ فإنه إن َقبِل خيار الشعب فالبد من إلغاء الديمقراطية ،ألن
منطقها يقتيض هذا ،فعند ذلك تنتهي الديمقراطية من خالل حكمها عىل نفسها
مصدرا ومرج ًعا.
بجعل الشعب
ً
( )1رواه أبو نعيم (.)231/1
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أما إن منعت رغبة الشعب برفض الديمقراطية فذلك يعني أهنا البد أن
تنقلب إىل ما يسمى بالدكتاتورية التي يدعي أنصار الديمقراطية أن من أولوياهتم
حماربتها وإزالة بطشها عن كاهل البرشية ،بالنظر إىل أهنا ضد للديمقراطية من
مجيع الوجوه.
احلر برفض
وعليه فإن الديمقراطية إن ردت عىل الشعب اختياره ّ
الديمقراطية صارت يف املنطق الديمقراطي نفسه :دكتاتورية ،وعذر الديمقراطية
الوحيد يف ذلك أهنا احتاجت إىل فرض نفسها من خالل الدكتاتورية!
وذلك أشبه ما يكون بتقرير فاقدي العقول ملا يقولون ،وهو كتقرير بعض
املنافحني عن الديمقراطية أن عالج مشاكل الديمقراطية يكون باملزيد من
الديمقراطية! فصار الدواء بزعمهم يف املزيد من نرش الداء.
وقد دعت قوى غربية إىل انتهاج القوة يف نرش الفكرة الديمقراطية حتت ما
سمته :فرض الديمقراطية بالقوة ،مع أهنا تزعم أن الشعوب البد أن تكون حر ًة
يف اختيارها ،فأي حرية ملن رفض الديمقراطية ،بل واستهجنها ،ثم فرضت عليه
بالقوة؟
أما الشورى املنضبطة بالرشع فال يكون فيها يشء يتطرق من خالله
النقض ،كام ذكرنا عن الديمقراطية ،ملا تقدم من كون الشورى عىل جانب عظيم
جدا ا من التنظيم ،سواء من جهة جماهلا املحدد ،أو رجاالهتا املؤهلني ،أو هدفها
الدقيق القائم عىل حتقيق مصلحة األمة وفق ضوابط الرشع الكريم ،فهي جزء
من دين املسلم ،وال يطلب املسلم أبدً ا أن يزال دينه عن واقعه ويستبدل به غريه،
مسلام ح اقا ـ قد ريض اإلسالم دينًا وتسمى باسمه ،وذلك يستلزم أن
فإنه ـ إن كان ً
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يستسلم هلل تعاىل وال يبتغي غري حكمه عز وجل.
الفرق الثامن :أن نتيجة الشورى غري ملزمة إال يف حالة وحيدة بيناها ،وما
سوى هذه احلالة فإن نتيجة الشورى غري ملزمة ملا بيناه أيضا من كون الشورى
إنام تكون يف املسائل االجتهادية فقط ،أما الديمقراطية فتقدم أن نتيجة التصويت
فيها م ِ
لزمة إذا أسندهتا األكثرية ،وإن أ ّدى ذلك االعتبار لألكثرية إىل ما أدى إليه
من الرضر باألمة يف خلقها أو أمنها أو اقتصادها أو غري ذلك.
تعزز أمر الثبات عىل املبدأ احلق وعدم تغيريه،
الفرق التاسع :أن الشورى ّ
ألن تغيري احلق انكفاء عنه إىل الباطل وارتداد عن اخلري إىل الرش وعن الصواب
إىل اخلطأ.
يغري ما لزمه من احلق بعد ما علمه ،فقال
وقد أثنى اهلل عىل من مل يبدل ومل ّ
سبحانه :ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭾ [األحزاب.]21:
وكان أكثر دعاء النبي

" :يا ُمق ِّلب القلوب ث ِّبت قلبي عىل دينك"(.)1

ودخل أبو مسعود عىل حذيفة

فقال(( :اعهد إيل ،فقال :أمل يأتك

اليقني؟ قال :بىل وعزة ريب ،قال :فاعلم أن الضاللة حق الضاللة أن تعرف ما
والتلون يف دين اهلل تعاىل ،فإن دين
كنت تنكِر ،وأن تنكِر ما كنت تعرف ،وإياك
ّ
اهلل واحد))(.)2
وع ِلم من دين اهلل بالرضورة أن الثبات هو سبيل احلق الوحيد الذي حي َمد
( )1رواه أمحد (.)115/1
( )2رواه الاللكائي (.)121
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عليه من لزمه ،وأن عدم الثبات َمذمة عظيمة يرتتب عليها خمالفة رشعية قد تصل
يف شدهتا إىل حد اإلخراج من امللة ،بحسب درجة ما تنكبه املرء من احلق.
وملا كان (احلق) غري قابل يف اإلسالم للتغري والعبث ترتب عىل ذلك حالة
من الثقة الكبرية بأمة اإلسالم املستمسكة بدينها ،ألهنا ذات مبدأ ثابت ،فإذا
قالت صدقت ،وإذا عاهدت َو َفت ،ولألمة مع خصومها الذين عاهدهتم
املعاهدون رعايا داخل حدود
مواقف كانت مرضب املثل يف الوفاء ،سواء أكان
َ
الدولة اإلسالمية كأهل الذمة أو كان العهد مع دور الكفر التي دخل أهلها مع
الدولة اإلسالمية يف عهود ومواثيق فام وجدوا من أمة اإلسالم إال أعظم
درجات االلتزام هبا.
وما ذاك إال لثبات (احلق) عند األمة ،ومنه الوفاء بالعهد فإنه من (احلق)
الذي ال يتغري ،وجيب التزامه مع املسلم والكافر عىل حد سواء ،كام قال ميمون
ابن مهران

ٌ
((ثالث املؤمن والكافر فيهن سواء :األمانة تؤدهيا إىل من
:

ائتمنك عليها من مسلم وكافر ،وبر الوالدين ،قال اهلل تعاىل :ﭿﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭾ اآلية ،والعهد تفي به ملن عاهدت من
مسلم أو كافر))(.)1
فـ(احلق) يف مثل هذه األمور جيب أن يؤ ّدى ألهله ،بقطع النظر عن
إسالمهم من عدمه ،إذ األمة أمة وفاء ،فرتعى العهود واألمانات مع من أحبت
ومن أبغضت.
أمرا مرتب ًطا بثقافة الديمقراطي
أما الديمقراطية فإهنا قد جعلت (التغيري) ً
( )1رواه أبو نعيم (.)84/3
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يغري أفكاره ومبادئه وقيمه ،ألن البنى
ال حييد عنه ،فالديمقراطي كام تقدم هو من ّ
االجتامعية ـ يف نظره ـ ال ينبغي أن تبنى عىل قواعد ثابتة من األساس ،وال يصح
أن يوجد منظور مجاعي واحد للخري والفضيلة ،وملا كان (التغيري) و(عدم
الثبات) هو ما ترسخه الديمقراطية ،تفرع عن ذلك أن (احلق) و(العدل) غري
مردودين إىل أمر ثابت يرجع له الديمقراطي ويلزمه ،بل (احلق) و(العدل)
عرض ٌة للتغري ،بحسب رؤية األفراد أنفسهم ،فام يرونه ممث ًال للحق والعدل ،فهو
احلق والعدل.
وغري خاف أن املبدأ الذي ال يكون للحق فيه ثبات مبدأ مد ّمر.
ولذا فإن الديمقراطية تلقي وحشة حقيقية يف التعامل اإلنساين ،فإن الفرد
أو املجموعة التي يسهل أن تنقلب مفاهيمها ومبادئها ال يمكن أن تؤ َمن ،وال
سيام مع التنظري الفلسفي هلذا املسلك وتربيره ،كام تفعل الديمقراطية ،فال عجب
أن تنترش يف البرشية جوانب كبرية من الرتقب والريبة وعدم الثقة ،إذ ما الذي
يضمن أن يقرر جمتمع ما تغيري ما ارتآه من احلق ،ويف ضمنه جوانب من التعامل
مع اآلخرين الذين ال يدرون متى يبغتهم ذاك املجتمع بوجهة ختالف ما أعلنه؟.
وتبدّ ى هذا يف االنسحاب املع َلن من طرف واحد يف اتفاقيات دولية كان
هلا مدى حمدد من السنني ،فتقرر االنسحاب منها قبل ذلك ،ال خلرق أحد
لبنودها ،ولكن ألن املجتمع الديمقراطي ـ بكل سهولة ـ ّقرر االنسحاب ،حني
رأى أن الوقت مناسب لالنسحاب.
وعىل هذا تقاس جوانب كثرية من التعامل اإلنساين التي البد أن يسودها
الرتقب ،إذ ال يستغرب أن تنقلب املواقف من التأييد إىل ضده أو العكس ،ألن
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األمور كلها قابلة للتغري واالنكفاء.
الفرق العارش :أن الشورى من أعظم أسباب االستقرار السيايس
واالجتامعي داخل املجتمع املسلم ،بخالف الديمقراطية التي تتسبب دو ًما يف
زعزعة جمتمعها يف ازجوانب السياسية واالجتامعية.
وذلك أن الشورى تقيم عالقة متّزنة بني احلاكم واملحكوم ،أساسها
النصح وحمبة اخلري وسعي املشري واملستشري إىل هدف واحد جيلب مرضاة اهلل
تعاىل وحيقق املصلحة العامة لألمة.
خطرا من أهل الشورى ،بل هم عنده باملحل
ولذا فإن احلاكم ال يرتقب ً
الالئق من الثقة واألمانة ،ومشورهتم يف املقام العايل ،لعلمه بصدقهم وحرصهم
عىل نفع أمتهم ،فاحلاكم املسدد عىل أحرص ما يكون من األخذ بمشورهتم ،إذ
هم يف نظره رشكاء له يف َمهه وم ِعينون له يف عزمه.
خصام ينبغي السعي يف
ويف املقابل فإن أهل الشورى ال يرون هذا احلاكم
ً
ربر يستدعي الرتبص به وتت ُّبع أخطائه ،سع ًيا يف تصعيد
إسقاطه ،إذ ال يوجد م ّ
أمر مقاومته إىل أن يسقط فيتسارع أهل الشورى أو بعضهم ألخذ مكانه ،بعد أن
متكنوا بطريقتهم املنسقة من إسقاطه.
فهذا اهلاجس غري وارد بحمد اهلل بفضل ما يَّس اهلل لألمة من هذا الترشيع
احلكيم القائم عىل النصح والثقة املتبادلة بني كرباء األمة من حكامها وعلامئها.
ولذا قلنا :إن الشورى إذا سارت يف املسار السليم كانت من أعظم ما
يس ّبب االستقرار السيايس داخل األمة املسلمة.
وإنام يتطرق اخلطر إىل األمة إذا و ِجد الرش بني األكابر من العلامء واحلكام
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الذين سامهم اهلل تعاىل مجيعا بأويل األمر يف قوله سبحانه :ﭿﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﭾ[النساء ]51:حيث اختار عدد من أهل العلم أن اسم ﭿ ﭗ ﯽﭾ

يشمل العلامء واحلكام م ًعا ،كام تقدم يف كالم ابن تيمية ،وقرره غريه من أهل
العلم رمحهم اهلل( ،)1فهذان الصنفان إذا ساء احلال بينهام ساءت أوضاع األمة.
ومن أعظم ما يصلح اهلل به احلال أن تسود املشورة بني الصنفني ملا جعل
اهلل يف مشورهتم من التعاون عىل الرب والتقوى وتقارب القلوب ،بام يعود عىل
األمة باستقرار وضعها السيايس.
السيايس االستقرار االجتامعي ،فإن عامة الناس تبع
ويتبع االستقرار
ّ
لكربائهم من العلامء واحلكام ،فصالح الناس تبع لصالحهم كام تقدم يف كالم
شيخ اإلسالم.
فبقدْ ر ما تستقر األمور السياسية تستقر األمور االجتامعية وتأتلف قلوب
العامة عىل والة أمرها من حكامها وعلامئها ،فعند ذلك تكون (مجاعة املسلمني)
عىل أقوى ما يكون من االستقرار بمعونة اهلل تعاىل.
أما الديمقراطية فهي ذات الزعزعة احلقيقية الستقرار املجتمع سياس ايا
منقسام عىل نفسه بني أنصار حاكم
واجتامع ايا ،ألن من طبيعتها جعل املجتمع
ً
منتخب وأنصار جبهة ِ
َ
معارضة ،واحلاكم يف شغل شاغل بأمر استقرار حكمه
منذ أن يعلو كريس الرئاسة ،وقد يسعى إىل ممارسات خطرية جتعل أمر وصول
املعارضة إىل كرسيه أقل احتامال.
ولذا وجه للديمقراطية نقد كبري من هذه ازجهة ،بالنظر إىل الواقع الفاسد
( )1انظر :تفسري ابن كثري ( ،)518/1وإعالم املوقعني البن القيم (.)231/2
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واضحا ـ كام رصد صاحب كتاب (النقد الغريب) ـ أنه
الذي خلفته ،حيث بات
ً
مباحا وممكنًا رشاؤه :املناصب
يف ظل احلكم الديمقراطي أصبح كل يشء
ً
السياسية ،والقرارات السياسية ،والدعم السيايس واالقتصادي والعسكري
لقوى خارجية ،ولو عىل حساب املصلحة العامة لألمة ،ووصل األمر إىل حد
إثارة احلروب وقتل األنفس من أجل الرتويج ملنتجات مصانع األسلحة ،وكذا
رسقة وبيع األعضاء البرشية ،إضافة إىل آفتي البغاء والشذوذ.
دونه اإلعالمي األمريكي (جريج باالست)
واستشهد صاحب الكتاب بام ّ
سامه( :أفضل ديمقراطية يستطيع
الذي صنّف كتا ًبا ذاع صيته يف أنحاء العاملّ ،
املال رشاءها) أثبت من خالله بالوقائع واألرقام فساد السلطة يف بلده ،وبرهن
عىل ذلك من خالل أرقام ذات مدلول مذهل ،سواء يف ازجوانب االقتصادية ،أو
التالعب الشديد بنتائج االنتخابات ،إضافة إىل التغايض عن النشاطات املدمرة
للبيئة من ِق َبل رشكات الطاقة التي تدعم احلملة االنتخابية للرئيس ،مقابل أن ال
تتعقب حكومته أنشطتها املدمرة للبيئة ،تلك األنشطة التي ترتب عليها انتشار
األمراض وقتل األطفال يف املناطق املحيطة بتلك الرشكات أو مناطق دفن
نفاياهتا النووية اخلطرية ،وذلك كله قد وقع يف البلد الذي يعدّ معقل الديمقراطية
األول(.)1
فهذا نموذج حمدود عىل جانب مما يقع من الساسة ،بغرض تثبيت
حكمهم.
املعارضة فإهنا منذ اليوم األول من فوز احلاكم وهي يف سعي
أما جانب
َ
( )1انظر :النقد الغريب ص.11-21
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دؤوب إلفشال عمله ،وتتبع أخطائه وتصعيدها عىل النطاق الشعبي ،مستخدمة
ضغط وسائل اإلعالم ،وربام افتعلت املعارضة أحداثا عىل جانب كبري من
اخلطورة عىل املجتمع ،بغرض إسقاط احلاكم الذي انتزع املقعد الرئايس الذي
خططوا للوصول إليه سنني عد ًدا.
وهذا اللون من التنافس بني أكابر املجتمع يرتتب عليه جز ًما انقسام الناس
منقسام ،ثم بقدر ما تشتد اخلصمة بني
عىل أنفسهم ،حتى لتجد البيت الواحد
ً
احلاكم وجبهة املعارضة بقدر ما تشتد اخلصمة بني الناس ،ألن عموم الناس تبع
هلؤالء األكابر ،كام تقدم.
وبذلك يمكن القول :إن الديمقراطية سبب يف نشوء ما يعرف يف
اصطالح السياسيني باحلرب الباردة داخل املجتمع الواحد ،وقد تتفاقم هذه
احلرب فتكون حر ًبا دامية.
رب ذلك بنتائج املعارضة املستديمة وسيادة ثقافة تقديس املعارضة،
واعت ْ
وما ينشأ عن ذلك من تباعد القلوب وتنافرها وكثرة التّهم املتبادلة ،وما يرتتب
عىل ذلك من املرافعات القضائية املغلفة بغالف احلرص عىل املجتمع والذود عن
مصاحله وأمنه ،بينام الواقع أن ذلك ـ يف أحيان غري قليلة ـ ناشئ عن السعي إىل
ستارا
حتقيق مصالح فئة معينة ،اختذت من احلرص عىل الوطن ومصالح املجتمع ً
لتحقيق مصاحلها هي.
والعجيب أن املعارضة إذا أسقطت احلاكم وانقلب احلاكم وحزبه إىل
جبهة معارضة سعى ذاك احلاكم ومنذ اليوم األول لسقوطه إىل إسقاط من
حاكام! فتعود
أسقطه ،وانتهاج النهج الذي انتهجه خصمه ،وندد هو به حني كان ً

59
الد ّوامة من جديد ،وتنقلب الوالءات يف املجتمع ،حيث يتحول عدد من األفراد
معارضة ،وكذلك العكس ،تب ًعا لذلك
منارصة إىل جبهة َ
واملجموعات من جبهة َ
احلاكم الذي سقط ،وذاك ازجديد الذي صعد ،وهكذا دواليك.
إ ًذا فازجانب االجتامعي عرضة دو ًما يف املجتمعات الديمقراطية للوهن
واهلزال ـ وذلك تب ًعا لعدم االستقرار السيايس ـ.
ومهام حاول أنصار الديمقراطية التخفيف من حدة ذلك بالزعم بأن
وقرب ذاك ،فالواقع
ازجميع قد ريض خيار الشعب الذي قال كلمته ،فأقَص هذا ّ
البرشي ال يمكن جتاوزه بمثل هذا اهلراء ،مع ما اشتملت عليه القلوب من الغيظ
الشديد وسوء الظن وتقاذف التهم املتبادلة بني الفرقاء ،مصحوبة بكثرة الطعون
يف النتائج حتى بعد إعالهنا واستقرارها ،وهذا واقع أكثر االنتخابات ،ومل تسلم
تبج ًحا بمامرسة الديمقراطية.
منه حتى أكرب الدول ُّ
رب هذا بحال الدول التي ال يتمكن احلزب احلاكم فيها من إكامل مدته
واعت ْ
نظرا لكثرة ما يسعى املعارضون إىل إسقاط من وصل إىل سدة احلكم،
الرئاسيةً ،
حتى اشتهرت دول هبذا ،فبلغت أعداد احلكومات التي تولت الرئاسة فيها يف
بضع سنني أرقا ًما غري عادية ،وترتب عىل هذا تأخر شديد يف خطط التنمية التي
ال يمكن أن تسري يف مسارها املخطط هلا إذا سقطت احلكومات املكلفة بتنفيذها
بني فينة وأخرى.
وهذا كله يف حال انحصار النزاع بني القوى السياسية داخل برملاناهتم،
ومقابالهتم اإلعالمية ومحالهتم االنتخابية.
أما إذا أ ْق ِحمت ازجامهري يف الرصاع وطلبت القوى السياسية من ازجمهور
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النزول إىل الشوارع إلعادة احلق إىل نصابه والوقوف يف وجه من تعدى عىل
املالسنات الكالمية واملرافعات
الدستور ـ كام يعربون ـ فإن األمور تتجاوز
َ
القضائية ،حيث انتقل الرصاع بني من يسمون بالن َُّخب إىل الغوغاء ،بالنظر إىل أن
الشعب صاحب السلطة ،حيث تذكرت النخب هذا الشعب يف هذا املوطن حني
احتاجت إليه ،وصارت اهلمم متجهة إىل استثارة أكرب قدر ممكن من الناس،
واستعراض القوة باالستناد للكثرة العددية ،مما ِ
يوجد محالت متضادة يتبارى
فيها الفرقاء ،يف إحصاء ما مجعوه من األنصار الذين امتألت هبم امليادين
والشوارع الرئيسة ،مصحوبة بمهرجانات حاشدة تدعم هذا الفريق أو ذاك،
وتعَّس أو ُّ
تعذر وصوهلم إىل مواقع
ويرتتب عىل هذا تعطيل شديد ملصالح الناس ُّ
عملهم أو مستشفياهتم ،مع إمكان اقرتاب احلشود املتضادة من بعضها ،بام يؤدي
إىل مصادمات بني هذه األلوف ،ثم تبدأ التهم املتبادلة بني األحزاب يف املتسبب
يف الصدامات التي قد خت ّلف قتىل وجرحى ،ويطالب ازجميع بإجراء حتقيق يلتزم
ما يسمونه الشفافية ،وإذا خرجت نتائج هذه التحقيقات فمن املمكن أن تثور
اخلالفات من جديد ،إما انتقا ًما من الطرف الذي أدين ،وإما طعنًا يف نتائج
التحقيق أو اهتا ًما للقضاء باملحاباة وجمانبة العدالة ،وهكذا دواليك.
وقد رأى الناس كيف أن الرصاعات التي أوجدهتا البيئة الديمقراطية بني
أبناء املجتمع الواحد تسببت يف انقسام بعض البالد إىل قسمني أو أكثر ،فاستقل
قسم من البالد وتسمى باسم بحسب موقعه ازجغرايف ،حيث أضحى يمثل
ازجنوب أو الرشق من البالد ،وبقي القسم األول يمثل الشامل أو الغرب.
وبازجملة فإن الشورى ال توجد معها هذه األدواء ،ألهنا ال تتسبب يف
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نشوء األحزاب من األصل ،ألن بناء الرشع للمجتمع قائم عىل أساس امتثال
احلاكم واملحكوم ألوامر اهلل تعاىل فيام هو منصوص.
أما مسائل االجتهاد فهي حمل املشورة بني كرباء األمة من (أويل األمر)
ّ
وتبث
تفرق مجاعتها
الذين ب ّينّا املراد هبم ،فال معنى لنشوء أحزاب يف األمة ّ
البغضاء فيها.
املناصحة التي هي عامد املشورة الرشعية ،وعند
واألمر الذي أوجبه اهلل هو َ
االختصام يف أمر فالواجب أن ير ّد إىل ما أمر اهلل به يف قوله :ﭿﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﭾ[النساء.]51:
أما الديمقراطية فالتحزبات مما ال قوام هلا إال به ،كام رأيت ،فلذا انقلبت
املجتمعات الديمقراطية إىل جتمعات كربى لألحزاب ،وبطريقة قد ال يتخيل
كثريون عددها ،حيث يظن أن دول ًة ما ليس فيها إال حزبان أو ثالثة ،والواقع
بخالف هذا ،فاألحزاب كثرية جدا ا ،لكن شهرة بعضها أضعف ظهور األحزاب
األخرى للمتابع اخلارجي.
وفرقته ،بسبب
أما يف الداخل فهذه األحزاب قد ش ّعبت املجتمع الواحدّ ،
املخرب ألحوال املجتمعات السياسية
املامرسات الديمقراطية املهيئة هلذا الوضع ّ
واالجتامعية.
وال خيفى وجود خيبة أمل كبرية لدى ماليني الناس يف جمتمعات
نظرا للمامرسات الفاسدة التي أوجدهتا الديمقراطية ،وقد نشأ
ديمقراطية كثريةً ،
عىل خلفية ذلك شعور عدد كبري من ازجامهري بالرغبة يف االنتهازية ،والتعامل مع
هذا الوضع بام يناسبه ،فصار الناخب يشعر أن صوته ً
بدال من أن يستفيد منه
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املحتالون فينبغي أن يستفيد منه هو ،فانترش بيع هذا الصوت ملن يدفع أكثر،
بقطع النظر عن حرصه عىل املصلحة العامة من عدمه.
واإلحصاءات واملتا َبعات يف هذا السبيل َأو َقفت عىل نتائج مذهلة ،تنبئ
تعود الناس عىل اختاذ االنتخابات طري ًقا من طرق الكسب ،بام برهن عىل أن
عن ّ
نسبة غري قليلة من ازجامهري مل تعد تقدّ ر ما تدعيه من رعاية مصالح جمتمعها ،إذ مل
ِ
املحرتم ،فلذا دخلت فيام يسمى بالرصاع
تعد تنظر للمرشحني نظرة الـم ِج ّل
االنتخايب ،ال لتحسمه لصالح من ترى أنه األفضل ،وإنام حلسمه لتحقيق مصالح
شخصية تعود عىل الناخب الذي فقدَ ثقته هبؤالء املتنافسني الذين يتهافتون عىل
استجداء األصوات حتى من ذوي املامرسات الشاذة ،مقرونة بوعود كثرية
ترسخ تلك املامرسات وتضفي
بتحقيق مطالب تلك الفئات يف شكل ترشيعات ّ
عليها ما يسمونه الرشعية ،مع كثرة الفضائح التي طالت الكرباء يف جمتمعات
عدة ،مصحوب ًة بام قد غدا عادة مألوفة بإخالف الوعود االنتخابية.
كبارا حترتمها العتبارات تتفاوت املجتمعات
ومعلوم أن لكل أمة
ً
رموزا ً
يف تقديرها ،بحسب ما لدى كل جمتمع من اعتقاد وثقافة ،فإذا اهتزت الثقة
هبؤالء الرموز ضعف جانب االنتامء هلذا املجتمع ،إذ هتاوى فيه الرموز والكرباء
الذين هم حمل التقدير واالحرتام عادة ،فضعف أو انعدم جانب االحرتام لذلك
املجتمع من ِق َبل ناشئته وعوا ّمه.
وبازجملة فإن طبيعة البيئة الديمقراطية تنتج حالة بالغة السوء يف النواحي
نظرا ملا تقتضيه هذه الطبيعة الفاسدة من نشوء
اخللقية والعالقات اإلنسانيةً ،
الرصاعات داخل أبناء املجتمع الواحد ،وحالة الرتقب املصحوب بسوء الظن
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وتلمس عثرات اخلصوم إىل حد التسبب فيها وهتيئة ِ
نرش
الفخاخ إلجياد فضائح ت َ
عىل نطاق واسع ،بغرض زعزعة الثقة باملنافس.
فكيف جيرؤ م ِ
نصف ـ يعي حقيقة الشورى يف اإلسالم ـ عىل خلط ما بني
الشورى والديمقراطية ،مع هذا ال َب ْون العظيم الذي تنتجه كل واحدة منهام يف
األمة!
الفرق احلادي عرش :هاهنا فرق يتعلق بتحقيق اهلدف املربوط باملبدأ،
فالشورى ح ّققت احلكمة من مرشوعيتها بطريقة ال لبس فيها ،فلذا كانت
العصور التي طبقت فيها الشورى كام ينبغي أحسن العصور التي مرت باألمة،
والعكس بالعكس ،فإن األزمنة التي ساد فيها الظلم وانترش فيها االختالف
والفرقة عىل نطاق واسع كانت الشورى فيها مغيبة أو جمعولة يف غري أهلها،
وذلك من الدالئل البينة عىل ما يف الشورى إذا أقيمت كام ينبغي من األثر العظيم
يف حتقيق مصالح األمة وائتالف القلوب وقوة ازجامعة ،والوصول إىل ما فيه
مرضاة اهلل تعاىل ،كام أنه من الدالئل عىل أن ضياع مصالح األمة له أسباب من
أشدها :إقصاء الشورى أو جعلها يف غري أهلها الذين أوجب اهلل أن تكون فيهم.
وعليه فإن الشورى إذا طبقت كام ينبغي فإهنا حتقق هدفها ،وإذا وجد وقت
مل يتحقق فيه هذا اهلدف فليس ذلك راج ًعا إىل الشورى من حيث هي ترشيع
حكيم ،بل ذلك راجع إىل عدم إقامتها كام أمر اهلل تعاىل.
أما الديمقراطية فإن هدفها املعلن ،وهو متكن الشعب من احلكم مما مل يقع
عرب تارخيها ،ولذا بدت الديمقراطية يف نظر كثري من مفكري الغرب جمرد خيال
أو َو ْهم ،ألن ِق ّلة قليلة هي التي حتكم وتسيطر عىل مقاليد احلكم يف ضوء نظرهتا
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ومصاحلها ،دون أن تكون السلطة الفعلية للجامهري ،وال حتى لألغلبية،
فأصحاب السلطة يف النظم الديمقراطية جيتمعون يف جمالس تتسلط باسم كائن
خيايل ال وجود له هو( :األمة) وتدّ عي تلك املجالس أهنا تعرب عن إرادة األمة،
وتعد نفسها املم ّثل الوحيد لسلطة الشعب واملصدر األوحد للقانون الذي ال
يملك الرعايا إال طاعته ،فانتهى األمر إىل طاغية بمئات الرؤوس ،بديال لطاغية
برأس واحد(.)1
ولذا سخر بعض مفكري الغرب من الديمقراطية بقوله(( :إنه نظام ال
يتحقق إال إذا حكمت اآلهلة))(.)2
وهم
فكام أن اآلهلة املتخذة من قبل الوثنيني خرافة من خرافاهتم فكذلك ْ
الديمقراطية لدى أنصارها خرافة مماثلة ال حقيقة هلا.
وذلك أنه إذا نظر إىل الديمقراطية عىل أهنا حكم األغلبية فمن املعروف أنه
يف أي نظام سيايس ال يمكن اعتبار األغلبية أغلبي َة سكان الدولة ،ألن الذين
يسمح هلم القانون بالتصويت أقل بكثري من عدد مواطني الدولة ،ثم إن الذين
يشرتكون بالفعل يف التصويت أقل دائام من عدد الذين يسمح هلم بالتصويت،
فأعداد كثرية ال تشارك يف االنتخابات ،إما بحكم السن أو عدم االهتامم ،وهذا
يعني أن السيطرة عىل شئون الدولة تصبح بيد (األقلية) ال (األغلبية) التي
تدعيها الديمقراطية ،فالواقع يف األنظمة الغربية أن الشعب ليس هو الذي حيكم،
كام تفرتض النظرية الديمقراطية ،لكن الذي حيكم أقلية تسمى( :النخبة) تتوفر
( )1انظر لتوضيح ذلك وكالم الغربيني يف هذا :النقد الغريب ص.28
( )2النظام السيايس يف اإلسالم للدكتور سليامن العيد ص.11
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هلا قدرة عىل التحكم يف املوارد ومصادر الثروة والقوة ،ويؤدي ذلك إىل حتكّم
فئات اجتامعية تسعى إىل ترسيخ مصاحلها ومزاياها االجتامعية ،لتصبح جز ًءا من
النظام فيألفها الناس ،ولذلك فإن من أراد التطبيق احلريف للديمقراطية ـ وهو
حكم الشعب ـ فإنه لن جيد مكانًا للنخب يف النظام ،ولكن ذلك يعني من ناحية
أخرى أنه لن تكون هناك ديمقراطية يف أي مكان يف العامل(!)1
فمحرتفو السياسة هم (القلة) التي تضطلع باحلكم ،أما عامة ازجامهري
فبعيدة متا ًما عن سدة احلكم ،وأقَص ما يمكنها فعله هو التوجه إىل صناديق
االنتخابات مرة كل عدة سنوات إلضفاء رشعية عىل حكم األقلية ،وهذه القلة
تنفرد باحلكم وتنقطع صلتها بالناخبني بمجرد انتهاء عملية التصويت ،ولو
أ ِ
حصيت نسبة املتعاطني للسياسة يف الديمقراطيات الغربية ملا وجدنا نسبتهم
صغريا من واحد يف األلف من عامة الشعب ،فأين حكم األغلبية
تتجاوز جز ًءا
ً
إ ًذا؟(.)2
وبه يعلم أن أهم خصائص الديمقراطية وأساس وجودها ،وهو قيام
خاصا بفئة أو طبقة
الشعب بحكم نفسه مل يتحقق عرب التاريخ ،بل ظل احلكم ا
صغرية من الناس تسري بقية أفراد الرعية ،كام كان حال طبقة النبالء وأرشاف
قديام ،وكام هو حال طبقة كبار األغنياء أصحاب رؤوس
القوم عند اإلغريق ً
األموال يف املجتمعات الديمقراطية يف عرصنا احلديث ،حيث متلك هذه الطبقة
وتوجهه ،وحتارب بال هوادة
األحزاب ووسائل اإلعالم التي تصنع الرأي العام
ّ
َ
( )1انظر :نقض ازجدور الفكرية ص.14-11
( )2انظر :النقد الغريب ص.28
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من يريد الوصول إىل احلكم سواها(.)1
وبذلك نعلم أن هدف الديمقراطية الذي هو أكرب أسباب رواجها مل
يتحقق ،وأن الديمقراطية يصدق عليها نقد كثري من الغربيني هلا من جهة أهنا يف
ووهم يعدو خلفه الناس ،كالَّساب الذي ال حقيقة له،
واقع األمر جمرد خيال ْ
بخالف الشورى التي لو تت ّبع باحث ما حققته من اهلدف ألجهد نفسه ومل يكن
بوسعه أن حييط بام انتصب لبحثه ،ل ِـمـا جعل اهلل هبا ـ حني تقام كام أمر اهلل ـ من
عظيم األثر يف حايل السلم واحلرب ،حيث أخذت األمة يف عصور جمدها
بالطريق الرشعي األقوم من خالل املشورة الرشعية يف أحداث سجلها أهل
العلم يف مصنفاهتم ،وصارت ضمن املسائل املؤصلة ،يستفيد منها يف نظائرها
علامء األمة عرب التاريخ.
الفرق الثاين عرش :يف تفاوت النظر لألسالف املتقدمني.
املعلوم يف العالقات البرشية أن من جيمعهم اإليامن بمبدأ واحد يكون
لدهيم رابط مشرتك حيمل املتأخرين عىل إجالل املتقدمني الذين سبقوهم إىل
ذلك املبدأ ،إذ يرون أنفسهم امتدا ًدا ألولئك السلف املتقدمني.
وهلذا فإن أمة اإلسالم متفقة عىل الثناء عىل السلف الصالح

 ،ويرى

املتأخرون يف أزمنتهم دو ًما أن سلف األمة هم األسوة وحمل القدوة ،وهم أهل
ألن حيفظ مقامهم ،و َيستغفر هلم َمن بعدهم ،حيث سبقوا إىل احلق ،وثبتت هلم
املنة بعد اهلل ثم رسوله

عىل كل من يأيت بعدهم ،ألن هبم قام احلق وبه قاموا،

إىل أن وصل إىل َمن بعدهم ناص ًعا نق ايا.
( )1انظر :النظام السيايس يف اإلسالم لعدد من أساتذة جامعة امللك سعود ص.143
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قال اهلل تعاىل بعد أن ذكر املهاجرين واألنصار :ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭾ اآلية[احلرش.]11:
نظرا ملا حازه املتقدمون من الفضل بالوصول
فذكر اهلل أمر السبق إىل احلقً ،
إليه قبل كل ازجائني بعدهم.
أما املؤمنون بالديمقراطية ذات املبادئ املتغرية واملبادئ املتقلبة فالبد أن
يقع تفاوت شديد بني السالفني واخلالفني من املؤمنني هبا.
وذلك أن ازجيل الذي نشأ يف جمتمع ديمقراطي سالف ،وقرر يف وقته
مبادئ معينة رأى أهنا حمل لالحرتام والتعزيز يعقبه جيل يمكنه أن هيدم ما قرره
سلفه حيال تلك املبادئ ،مما جيعل ازجيل الالحق ال يشعر باالنتامء لذلك ازجيل
السالف ،بل إن ازجيل الالحق قد يزدري َمن قبله إىل حد السخرية به ،إذ كيف
تتجه أكثرية أولئك السالفني إىل منع أمر أتاحته بعدهم أكثرية اخلالفني ،أو
الرتخيص بأمر منعته األكثرية اآلتية بعدهم؟!
فلوال تفاوت القناعات وتضادها بني ذينك ازجيلني ملا كان التباين بال ًغا
هذا املبلغ ،وإذا اشتد تباين الوجهات تَبِع ذلك والبد ضعف أو انقطاع يف
االنتامء ،إذ املقرب لألجيال من بعضها تطابق ما تؤمن به ،وبقدر ما تتفاوت
األجيال فيام آمنت به بقدر ما تتباعد ،وهذا أمر معروف يف التعامل البرشي ال
كثريا مما رسخه ازجيل قبله قد
خيفى عىل أحد ،بل إن ازجيل الالحق الذي غري ً
وأرضارا عانى منها املتأخرون
يلقي بالالئمة عىل السالفني يف أمور َيعدّ ها مفاسد
ً
بسبب ترشيع من قبلهم هلا.
كثريا إىل أن متّت
وقد يرى أن غباء ازجيل السابق كلف ازجيل الالحق ً
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عملية التغيري التي البد أن تأخذ وقتًا حتى تتم املصادقة عليها من قبل املجالس
الربملانية ،أو االستفتاءات الشعبية.
واستحرض هنا أن املتقدمني واملتأخرين ينطلقون م ًعا من يشء واحد هو:
ْ

(الديمقراطية) التي ً
بدال من أن تقارب ما بني املؤمنني هبا باعدت بينهم.

وهذه معدودة يف العالقات البرشية أعجوبة من األعاجيب وحالة نادرة
للغاية يف التاريخ البرشي الذي اعتاد الناس فيه تقارب ما بينهم إذا آمنوا بمبدأ
واحد ،فأما أن يكون املبدأ الواحد املؤ َمن به هو املنشئ هلذا التباعد واملتس ّبب فيه
فذلك من الندرة بمكان ،وهو امتداد آلبدة عدم ثبات (احلق) وسهولة العبث
أمرا الز ًما لديمقراطيتهم ،ال
باملفاهيم ،وهو ما يراه الديمقراطيون ـ كام قدّ منا ـ ً
يسعهم التفريط فيه!.
الفرق الثالث عرش :هذا ال َف ْرق جيمع فرو ًقا عديدة ،إذا نظِر إىل كل َف ْرق
ا
مستقال أمكن جعله فر ًقا برأسه ،لكنا أردنا عرضها جمتمعة يف فرق عام
منها
ينتظمها ،وحاصله أن ثمة مسائل تفصيلية يثريها أنصار الديمقراطية ويطالبون
بإقرارها يف املجتمع وفق مفهوم جيزم من له أدنى دراية بالعلم الرشعي بأنه
خمالف ملا أمجعت عليه أمة حممد

قاطبة.

ويتميز هذا الفرق بشدة جتليته مباينة ما بني الديمقراطية واإلسالم حتى
عند عوام املسلمني الذين بمجرد أن يسمعوا ما يقرره أنصار الديمقراطية بشأن
نظرا لكون هذه املسائل داخلة يف
هذه املسائل ينفرون من هذا املبدأ ويستبشعونهً ،
املام َيزة واملبا َينة التامة بني دين اهلل وبني سائر ازجاهليات.
واملسائل التي يمكن طرحها هنا كثريةَ ،ب ْيدَ أين سأركز بعون اهلل عىل ثالث
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مسائل منها ،أعرضها من باب اإلشارة هبا إىل غريها ،ملا ذكرته يف بداية هذا
املطلب من كثرة الفروق العامة ،فإذا وصلنا إىل الفروق التفصيلية فإهنا البحر
الذي ال ساحل له ،فلو اسرتسلنا يف عرضها ألطلنا إطالة ال تتناسب مع ما أردناه
هنا من االختصار.
واملسائل الثالث التي أرى عرضها هي عىل النحو اآليت:
مسألة (احلرية) فحرية الرأي يف الديمقراطية كام يقرر
(جون ستيوارت مل) مطلقة يف الدولة ،ال حيدها حد وال يقيدها قيد ،فللمرء
مطلق احلرية يف اعتناق ما يشاء من أفكار والدفاع عنها ،وليس ألحد كائنًا من
كان حرمانه من حقه يف حرية الرأي.
ويضيف أنه مهام كان اعتقاد املرء ر ً
اسخا يف زيف رأي ما ،بل ويف نتائجه
الضارة ويف فساده أخالقيا وإحلاده فلصاحبه الدفاع عنه.
وعىل هذا األساس الفوضوي بني مفهوم التعددية السياسية يف
الديمقراطية.
ويرى (كارل كوهني) أن حرية النقد والتعبري عن اآلراء املعارضة بغض
النظر عن فسادها أو انحرافها وضالهلا البد أن تظل مطلقة ،وارتبط هبذا التصور
ملفهوم (احلرية) الدعوة إىل احرتام الرأي اآلخر مهام كان!( )1وعباراهتم الدالة
عىل هذا اللون من احلرية كثرية إىل حد اإلمالل.
مسألة املساواة ،فاملساواة التي تقررها الديمقراطية
تلغي جز ًما مجيع الفروق الرشعية بني أهل اإليامن وأهل الكفر ،كام جتىل ذلك
( )1انظر :نقض ازجذور الفكرية ص.15-11

71
عند توضيح نظرهتم للتعددية ،كام أهنا تلغي ـ تب ًعا لذلك ـ أي حق ترتب عىل
ذلك يف األحكام الرشعية التفصيلية التي فرقت بني املسلم والكافر ،زد عىل ذلك
أهنا تلغي األحكام الرشعية التي فرقت بني الرجال والنساء ،بسبب ما جعل اهلل
لكل منهم من اخلصائص التي بني عليها هذا التفريق احلكيم.
أيضا.
ونامذج هذا يف كالم أنصار الديمقراطية طويل كثري ً
مسألة املرأة وعالقتها بالرجل ،فاملرأة يف الديمقراطية
ؤز اأزا للخروج من بيتها إىل ميادين الرجال ومزامحتهم فيها ،دون
ند للرجل ،وت ّ
أدنى مباالة لعواقب ذلك عليها حال اختالطها بالرجال أو خلوهتا بأحدهم،
فذلك ما ليس ا
حمال للنظر أصال ،بل الكالم فيه رضب من رضوب التخلف
عندهم ،ألن عالقة الرجل باملرأة يف نظرهم مسألة راجعة إليهام دون غريمها،
فلهام أن يعقدا هذه العالقة بالرتايض ،سواء يف شكل زواج يعلنانه أو عالقة
خارج مفهوم الزواج ،حتى إن مفهوم األرسة يشمل ـ يف كثري من املجتمعات
الديمقراطية ـ ما كان من َقبيل العالقات اخلارجة عن الزواج ،إىل حدّ عدّ األوالد
الناشئني عن هذه العالقة الدنسة أوال ًدا رشعيني منسوبني هلذين الطرفني اللذين
مل حيصل بينهام زواج! ونامذج هذا يف البالد الغربية مشهورة ،حتى يف كربائهم.
وهذا يعني أن كلمة ِ
(العرض) غري موجودة يف قاموس الديمقراطية
أصال ،وهلذا فإن العالقات املحرمة املسامة يف الرشع بالزنا عالقات صحيحة يف
الديمقراطية حيميها القانون ويتيحها بال نكري ،ما دامت واقعة بطريق الرتايض
بني الطرفني ،هذا باقتضاب ما تقرره الديمقراطية يف هذه املسائل.
وقد بنيت عىل هذه األسس يف املرأة واحلرية واملساواة املواثيق الدولية التي
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كانت وراءها القوى الغربية ،ومثلها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن
األمم املتحدة عام (1114هـ) املوافق للعام (1138م) فإن بنودها مجي ًعا مليئة
بتكريس هذه املسائل ومثيالهتا وفق النظرة التي قدّ منا ،بغرض تعميمها عىل دول
العامل بأرسها.
وسأعرض ـ إن شاء اهلل ـ هلذه املسائل الثالث التي ذكرت ،إليضاح مبا َينة
ما بني الوجهة الرشعية والوجهة الديمقراطية فيها.
فأما ما يتعلق بمسألة املساواة فمعلوم أن الرشع جاء باملساواة يف جماالت
معينة ،وجاء بالتفرقة يف جماالت أخرى ،ألن حكمة احلكيم اخلبري سبحانه
جعلت الترشيعات عىل هذا احلد العظيم ،فمن ساوى بني ما ّفرق اهلل أو ّفرق بني
ما ساوى اهلل فقد حا ّد اهلل أعظم املحادة ،فإن التسوية بني املتباينات يف الرشع أو
التفريق بني املتامثالت مترد رصيح عىل الرب تعاىل ،وهو أعظم من جمرد انتهاك
األحكام باملخالفة والعصيان ،وقد دلت النصوص القطعية عىل منع التسوية بني
املسلم والكافر ،كام قال اهلل عز وجل :ﭿﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭾ
[القلم ]11-15:وقال تعاىل :ﭿﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭾ [ص ]28:وقال سبحانه :ﭿﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﭾ [ازجاثية.]21:
فبني الرب تعاىل سوء حكم من ظن باهلل التسوية بني الفريقني يف الدنيا
واآلخرة.
معيارا دقي ًقا حيدد به التفضيل ،فمن امتثله فال يصح
وذلك أن الرشع جعل
ً
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يساوى بغريه ،وذلك املعيار هو معيار (التقوى) التي قال اهلل :ﭿﮁ ﮂ
أن َ

ﮃ ﮄ ﮅﭾ [احلجرات.]11:
ً
فضال عن مساواة املسلم
يساوون بضعيفي التقوى،
فأهل التقوى ال
َ
بالكافر ،كام قال اهلل :ﭿﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﭾ [احلرش ]21:فمن
ساوى بينهم فقد افرتى ور ّد عىل اهلل قوله.
وترتب عىل عدم التسوية مجلة كبرية من احلقوق التي ال يصح جعلها إال
للمسلم ،وليس للكافر فيها أي نصيب ،ألن اهلل خص املسلم هبذه احلقوق دون
غريه إلسالمه ،و َمن َعها الكافر لكفره.
فأما ما يتعلق بعدم التسوية بني الرجال والنساء التي ذكرها اهلل يف غري
موضع من كتابه فمعلو ٌم أن اهلل فاوت بني الرجال والنساء يف أحكام معلومة،
منها ما يتعلق بالشهادة ،ومنها ما يتعلق باإلرث ،يف مسائل ال ختفى ،كام أن اهلل
خص الرجال بأحكام ال َت َلزم النساء ،وخص النساء بأحكام ال تلزم
سبحانه ّ
الرجال ،قد أطال علامء األمة وفقهاؤها يف بياهنا وإيضاحها ،فمن ساوى بني
الرجال والنساء يف هذا فقد هدم مجيع تلك األحكام هد ًما تا اما يرتتب عليه تغيري
تغيريا جذر ايا ،ليلحق بأوضاع املجتمعات املتفلتة التي مل
حال املجتمع املسلم
ً
تعرف الوحي ونور النبوة.
رشعا ،كام أنه حمل اتفاق أهل العلم فهو
وهذا القدْ ر الذي ذكرنا تقريره ً
حمل الرفض التام من أساتذة ومن ّظري الديمقراطية ،وعرض ذلك يطول ،لكن
تكفي اإلشارة.
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أما ما يتعلق باحلرية فمعلوم لدى املسلم أن كلمة التوحيد التي معناها( :ال
معبود حق إال اهلل) توجب أن خيضع قائلها لربه خضو ًعا تا اما ،فال يتجه بالعبادة
إال هلل وحده ال رشيك له ،ويلزم العبد الذي أقر هبذه الكلمة العظيمة أن ال يتقدم
بني يدي ربه عز وجل ،فام أباحه له الرب فهو املباح الذي ال يمكن أن يقلبه أحد
إىل حرام ،وهكذا ما حرمه تعاىل ال يمكن أن يقلبه أحد إىل املباح ،بل إن طاعة
أحد يف تغيري ذلك معدودة يف الرشك بنص قول اهلل تعاىل :ﭿﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭾ[التوبة ]11:فإن املراد باختاذ األحبار والرهبان
حرموه ،وإذا أح ُّلوه هلم استحلوه
أربا ًبا أهنم كانوا إذا حرموا عليهم شيئا ّ
وأطاعوهم يف ذلك التحليل والتحريم ،ال أهنم كانوا يعبدوهنم(.)1
وانعقد إمجاع األمة عىل كفر من استحل احلرام الـم ْج َمع عليه أو حرم
احلالل املجمع عليه أو بدّ ل الرشع الذي أمجِع عليه.
قال ابن تيمية

حرم
(( :اإلنسان متى ح ّلل احلرام الـم ْج َمع عليه ،أو ّ

كافرا مرتدا ا باتفاق
احلالل املجمع عليه أو بدل الرشع املجمع عليه كان ً
الفقهاء))(.)2
أما منطق الديمقراطية األعوج فهو يقرر أن ما أباحه الشعب فهو املباح
وإن حرمه اهلل ،وما منعه الشعب فهو املرفوض وإن أباحه اهلل.
فال ريب يف خطر ما تقرره الديمقراطية يف أمر (احلرية) فإن ما تدعو
( )1انظر كالم الاللكائي يف اآلية يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة ( ،)411/3والسمعاين
يف التفسري (.)111/2
( )2جمموع الفتاوى (.)214/1

74
الديمقراطية إىل تغيريه باسم احلرية مما قد اتفق علامء األمة عىل ثبوت حكمه،
حتى غدا كثري من تلك األحكام معلو ًما من دين اهلل باالضطرار ،ال عذر ألحد
أصالً ،
يف ادعاء ازجهل به ً
فضال عن تبديله وتغيريه.
فأما مسائل املرأة التي تدعو الديمقراطية إىل إقرارها يف املجتمع ف َعو ٌد
باألمة رصيح إىل ازجاهلية العربية األوىل ،قال اهلل تعاىل ملا ذكر نكاح اإلماء:
ﭿﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﭾاآلية [النساء.]25:
قال ابن عباس(( :املسافحات :املعلنات بالزنا ،واملتخذات أخدان :ذات
اخلليل الواحد))(.)1
وال ريب أن عالقة املرأة بالرجل يف الغرب يقع كثري منها عىل هذا احلد
الذي هنى اهلل أهل اإلسالم أن يفعلوه بعد أن أكرمهم اهلل بطهر اإلسالم،
وخلصهم من دناسة ازجاهلية ،بل إن العرب يف ازجاهلية كان عندهم استبشاع
إلظهار الفحش عالنية ،كام قال ابن عباس

(( :كان أهل ازجاهلية حي ّرمون ما

ظهر من الزنا ويستح ُّلون ما خفي ،يقولون :أما ما ظهر منه فهو لؤم ،وأما ما
خفي فال بأس بذلك فأنزل اهلل :ﭿﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭾ

[األنعام.)2())]151:
وهذا يعني أن العرب يف جاهليتهم مع وقوعهم يف الزنا إال أن عندهم شي ًئا
من التحفظ الذي أبقته فيهم الفطرة من استقباح االستعالن بالفواحش ،عىل
( )1انظر :الدر املنثور (.)311/2
( )2انظر السابق (.)311/2
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خالف احلال الذي علم يف البالد التي هي معقل للديمقراطية ،حيث مل يقف
األمر عند حد مزاولة الفحش ،بل جاوزه إىل تقرير ذلك ،وفق فلسفة ترمي إىل
ترسيخ هذه الشنائع وإزاحة أي حياء فطري يرفضها ،مع تثبيتها بالقوانني
ِ
املالحقة ملن يسعى إىل منعها يف خاصة أهله.
واعترب ذلك بأمر ِ
(العرض) الذي جعل الرشع حفظه ضمن الرضورات
ِْ
اخلمس ،فإن هذا األمر ال وجود له يف الديمقراطية بتاتًا ،ولذا بلغت املفاسد
اخللقية يف البالد الغربية حدا ا فظي ًعا ،صارت به إحصاءاهتم الرسمية للفواحش
أقرب إىل اخليال منها إىل احلقيقة ،وال عجب أن يقع ذلك يف جمتمعات غدت
املرأة فيها بمثابة السلع الرتوجيية ،إىل احلد الذي أضحت املرأة فيه فقرة البد من
حضورها عند أي برنامج يعدّ للتسلية والرتفيه ،إذ أصبحت جز ًءا من هذه
زجامل ،تعرض فيها عىل ناظر
التسلية ،حتى لقد عقدوا هلا ما سموه بمسابقات ا َ
الرجال كام تعرض الدواب من اخليول ِ
وازجامل ،وكام تعرض السيارات ازجديدة
يف املزادات عند بداية تصنيعها ،وترتب عىل ذلك من املواليد الناشئني عن هذه
رشعوا ألنفسهم أمام كثرهتا الكاثرة إباحة
العالقات الدنسة أعداد كبريةّ ،
اإلجهاض ،حتى بلغت أعداد من يقتل من األطفال باإلجهاض يف أمريكا
وحدها (مليون طفل سنو ايا) كام أفادت املراكز األمريكية احلكومية للسيطرة عىل
األمراض.
ولك أن تتصور معنى استمرار إجهاض هذا العدد الكبري يف جمتمع واحد
مدة نصف قرن من الزمن ،لتعي إىل أي حد بلغ االستخفاف بحياة اإلنسان،
بسبب هذا االنفالت اخللقي الناجم عن النظرة املنحطة لعالقة الرجل باملرأة.
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أيضا بلغ عدد األرس التي تعيلها األم دون وجود أب (عرشة
ويف أمريكا ً
ماليني أرسة) ،كام أفادت دائرة اإلحصاءات األمريكية.
كام أنه ـ وبحسب تقرير لوزارة العدل األمريكية ـ يتم اغتصاب ()181
ألف امرأة سنو ًيا يف أمريكا ،أي بمعدل ( )48امرأة يف الساعة ،مع العلم أن
( )%11فقط من حاالت االغتصاب هي التي يتم التبليغ عنها.
وبلغ متوسط عدد النساء الاليت يقيم معها الرجل األمريكي عالقات
جنسية ( )4نساء ،بل إن ( )%21من الرجال قد أقاموا عالقات جنسية مع أكثر
من ( )15امرأة يف حياهتم كام أفاد تقرير املراكز األمريكية احلكومية للسيطرة عىل
األمراض.
ويف تقرير لوزارة العمل األمريكية فإن وضع النساء األمريكيات مع
العمل كان كام ييل:
 %81من اخلدم وعامل النظافة من النساء.
 %14من وظائف السكرتارية تقوم هبا نساء.
 %43من نوادل املطاعم من النساء.
وأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) أن حوايل ( )51111امرأة وطفلة يتم
هتريبهن إىل أمريكا سنو ايا السرتقاقهن وإجبارهن عىل ممارسة البغاء.
وأصبح استغالل أجساد النساء يف أنواع الصور اإلباحية صناعة يف الغرب
جتلب ( 12مليار دوالر سنويا) يف أمريكا وحدها ،كام أفادت رويرتز.
وأكدت وزارة الدفاع األمريكية أن ( )%48من النساء يف القوات املسلحة
تعرضن للتحرش ازجنيس من قبل العسكريني.
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وأفادت وزارة التعليم األمريكية أن (أربعة ماليني ونصف املليون)
يتحرش هبم جنس ايا يف املدارس.
وأفادت املعاهد الوطنية للصحة التابعة لوزارة الصحة األمريكية أن
( )%41من املمرضات يتعرضن للتحرش ازجنيس من زمالئهن ومن املرىض(.)1
فأين هذا الوضع ازجاهيل للمرأة من الوضع الرشعي القائم عىل صيانتها
وحفظ عرضها وكرامتها وترشيع األحكام الشديدة بحق املتطاولني عىل
األعراض؟ وأين هذا من حياطة الرشع هلا حتى ال ختلو بالرجل أو ختتلط به؟
وأين هذا من أمر اهلل هلا بالقرار يف بيتها وإلزامها عند خروجها من بيتها أن
تلزم حجاهبا ،وتنأى عن أي مظهر من مظاهر التربج؟ حتى لقد منعها الرشع
احلكيم من جمرد استعامل الطيب عند خروجها من منزهلا ،وإن كانت حمتشمة
حمتجبة ،إىل غري ذلك من وجوه صيانتها عن االمتهان الذي أوصلتها إليها
ازجاهليات قديام وحديثا.
تعززه الديمقراطية يف املجتمعات قلب ملا جاء به دين
وبازجملة فإن ما ّ
اإلسالم ،سواء يف هذه املسائل التفصيلية أو غريها مما مل نعرضه ،أو يف أصل
فلسفة الديمقراطية القائمة عىل النهج العلامين املباين للدين مباينة تامة ،كام قدّ مناه
يف كالم رموزها ،ضمن ما قدّ ْمنا من تطبيق العلامنية لإلحلاد يف واقع الناس ،كام
رأيته يف تعريف دائرة املعارف الربيطانية.
( )1وهذه اإلحصاءات مو ّثقة من ازجهات التي ذكرت ،وليست من نسج خيال أحد،
ويمكن الوقوف عليها يف روابطها الرسمية باللغة اإلنجليزية ،مصحوبة برتمجتها إىل
العربية عىل هذا الرابط:
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?s=e187db4f527c4825e7f5ced97
4b24534&t=3281
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فمن سعى إىل تقريب ما بني اإلسالم وبني الديمقراطية :فرع العلامنية يف
املجال السيايس ـ املصحوب ب َع ْلمنة املجاالت األخرى تب ًعا لذلك ـ فقد سعى إىل
تقريب ما بني املتضادات املتباينات ،وكابر يف دعواه أعظم املكابرة ،وختىل والبد
تعمد إغفاهلا ،مع كوهنا قطعيات يف دين اهلل،
عن مجلة من احلقائق الرشعية التي ّ
وهذا من الغش العظيم ألمة اإلسالم والتجني البالغ عىل دين اهلل ،فإن ربط دين
َعريض دين
اهلل بمذاهب الضالل الساقطة الفاشلة ،مع ما فيه مما ذكرنا فإن فيه ت َ
اهلل للمذمة والصدّ عنه ،إذ إن هذه املذاهب تتهاوى وتتساقط ،كام رأى الناس يف
سقوط االشرتاكية التي ربطت بدين اهلل يف فرتة سابقة ،ثم فشلت أشد الفشل
كثريا بعد سقوط االشرتاكية ،ليواصلوا إفك ربط
فنشط دعاة الديمقراطية ً
الديمقراطية باإلسالم ،فإذا سقطت الديمقراطية كام سقطت االشرتاكية ربِط
عظيام عن دين اهلل.
هذا الفشل باإلسالم وسبب هذا صدا ا ً
وقد بدأت مظاهر لفظ الواقع الغريب للديمقراطية تتزايد بسبب املشكالت
الشائكة التي ترتبت عىل تطبيقها ،فإن الديمقراطية إنام وجدت يف الواقع الغريب
لظروف تارخيية معينة ثم صار الواقع الغريب يتنكر هلا اآلن ،بعد اختالف هذا
الواقع يف طبيعته وخصائصه عن ذلك الواقع الذي أفرزها ودعا إىل تطبيقها يف
نظرهم(.)1
وقد أثبتت الدراسات أن ثلث املحررين الغربيني ال يقبلون الفكرة
الديمقراطية أو الرتويج هلا يف كتاباهتم(.)2
( )1انظر :النقد الغريب ص.11
( )2انظر :السابق ص.21
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وأعجب من هذا كله أن الغربيني الذين نارصوا الديمقراطية يرون أهنا
جمرد شكل من أشكال احلكم األخرى ،هلا ماهلا وعليها ما عليها ،وأهنا ليست
النظام األمثل يف كل احلاالت ،وعلامء السياسة ورجال الفكر الغربيون يرون أن
الديمقراطية شكل من أشكال احلكم ،قد ال يكون الشكل األمثل ملجتمع ما أو
()1

يف وقت ما

هكذا هبذا الوضوح ،ولكن ذوي البالدة من بني جلدتنا ال

يتفطنون هلذه األمور التي تنشأ يف تلك املجتمعات إال بعد ردح طويل من
الزمن ،وذلك حني تبدو مظاهر الفشل فيها كالشمس يف وضح النهار ،ولذا مل
مرصين عىل االستمساك بمبادئ ونظريات
خي َ
ْف عىل أحد أن هؤالء البلداء ظلوا ّ
انتهت يف مهدها وتنكر هلا واقعها الذي نشأت فيه ،ومع ذلك ظل هؤالء مرصين
ببالدهتم وقلة فهمهم عىل االنتصار للفشل وأهله ،لينقلوه لبلدان املسلمني ،ألن
البليد ال حيسن إال هذا اللون من التعامل املتناسب مع قلة بصريته وسفاهة عقله.
وما تنبيه أهل العلم الرشعي عىل خطر ربط اإلسالم بتيارات التيه قبل
سقوطها إال إبانة للحقيقة من جهة ،واستباق لكارثة وصم اإلسالم بفشل
حسب فشل الديمقراطية عليها هي ،وليسلم
ال عالقة له به من جهة أخرى ،لي َ
دين اهلل من الصدّ عنه ،بجناية املباهتني للحقائق الغاشني لألمة ،سواء من دعاة
االشرتاكية البائدين أو دعاة الديمقراطية املعارصين أو دعاة أي مبدأ تِ ْيه فاسد
قادمني.
ويف اخلتام البد من التأكيد عىل أن الفروق بني الديمقراطية والشورى أكرب
من هذا الذي قدّ منا يف بحثنا املوجز ،ولكني أرجو أن أكون قد أتيت عىل أهم
( )1انظر :السابق ص.11
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الفروق ،فأما اإلحاطة باملوضوع فال ريب أهنا مل تتحقق ،وتبقى ً
جماال للدراسات
املوسعة ،وال سيام يف جمال الدراسات العليا ،من خالل الرسائل العلمية التي
تنهج االستقراء الدقيق لبداية خلط الديمقراطية بالشورى ،والتوسع يف دراسة
ازجوانب التي ربِط هبا ما بني الديمقراطية والشورى ،مصحوبة باإلحصاءات
والدراسات املتجددة يف البالد الغربية ،التي تظهر اآلثار السيئة للفكرة
الديمقراطية ،وترصد متلمل الواقع الغريب منها ،رغم أن الساسة الغربيني
يتعمدون جتاهل هذه احلقيقة ،ويسعون لفرض االعتقاد بأن الديمقراطية هي
اخليار الوحيد أمام مجيع دول العامل( )1واهلل املستعان.
فالواجب عىل املسلمني أن يعودوا إىل دينهم مصدر عزهتم ،حيث رفع اهلل
هبذا الدين سلفهم من وضع جاهيل كانوا عليه قبل اإلسالم إىل قيادة البرشية
نحو ما فيه سعادهتا يف الدارين ،وكانت حضارة اإلسالم نم ًطا فريدً ا ال يدنو منه
نمطً ،
فضال عن أن يقبل املقارنة ،وإنام وصلت األمة إىل ما وصلت إليه يف واقعها
املؤمل حني التفت كثري من أبنائها إىل تيارات التيه ،حيسبون أن فيها رفعة وعزة،
وواقعها عند من عرفها وخربها أهنا كالَّساب بقيعة حيسبه الظمآن ما ًء.
فام أعجب حال قو ٍم جعل اهلل عز الدنيا واآلخرة بني أيدهيم ،ثم يعدلون
عنه إىل غريه ،حيسبون أهنم حيسنون صن ًعا ،فصاروا كام قيل:
ِ
كالعيس يف الصحراء يقتلها الظام *** واملاء فوق ظهورها حممول
فال صالح حلال األمة اليوم إال برجوع املسلمني ـ حكا ًما وحمكومني ـ إىل
أمته ون ْب ِذ تيارات الضالل من
النبع الصايف الذي ترك عليه رسول اهلل
( )1انظر ملوقف هؤالء الساسة النقد الغريب ص.24 ،23 ،11
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ديمقراطية واشرتاكية وغريمها ،ليحقق املسلمون يف واقعهم أمر اهلل ،فيصلح اهلل
من حاهلم ويعود عليهم بنرصه وتأييده ،وأما االستمرار يف إضالل األمة بربط
دين اهلل بتيار ضال يصعد بني الفينة والفينة فجرم عظيم سيجد معه فاعله ما جيده
الـمفرتون بني يدي اهلل يوم يلقونه ،واهلل املستعان عىل ما يصفون ،وصىل اهلل
وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 -1األحكام السلطانية ،أليب يعىل ،حممد بن احلسني الفراء احلنبيل ،تعليق
حممد حامد الفقي ،بريوت ،دار الفكر1311 ،هـ.
 -2إعالم املوقعني عن رب العاملني ،أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر الزرعي
الدمشقي ـ ابن القيم ـ تعليق طه عبد الرؤوف سعد ،دار ازجيل ،بريوت،
1141م.
 -1البداية والنهاية ،لعامد الدين إسامعيل بن عمر بن كثري القريش ،مكتبة
املعارف ـ مكتبة النرص ،ط .األوىل 1111م.
 -3تاريخ األمم وامللوك ،أليب جعفر ،حممد بن جرير الطربي ،بريوت ،دار
الكتب العلمية1314 ،هـ.
 -5تفسري القرآن العظيم ،لعامد الدين إسامعيل بن عمر بن كثري القريش،
دار املعرفة ،بريوت1311 ،هـ.
 -1تفسري القرآن ،أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين ،حتقيق يارس بن
إبراهيم وغنيم بن عباس ،دار الوطن ،الرياض ،ط .األوىل 1318هـ.
 -4التوضيح لرشح اجلامع الصحيح ،أليب حفص عمر بن عيل األنصاري ـ ابن
امللقن ـ ،حتقيق دار الفالح ،من إصدار وزارة الشؤون اإلسالمية بقطر،
الطبعة األوىل1321 ،هـ.
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 -8تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،لعبد الرمحن بن نارص السعدي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط .الثانية1314 ،هـ.
 -1جامع البيان يف تفسري القرآن ،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،دار
احلديث بالقاهرة1314 ،هـ.
 -11اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل ،حممد بن أمحد القرطبي ،بريوت ،دار
الكتب العلمية.
 -11حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين،
دار الفكر ،بريوت.
 -12الدر املنثور يف التفسري املأثور ،زجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
السيوطي ،دار الفكر ،بريوت ،ط .األوىل 1311هـ.
 -11زاد املسري يف علم التفسري ،أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد
ازجوزي القريش ،املكتب اإلسالمي ،ط .الرابعة1314 ،هـ.
 -13سنن أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت عبيد وعادل
السيد ،دار احلديث ،محص ،ط .األوىل 1111هـ.
 -15السنن الكربى ،أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،دار املعرفة ،بريوت
1311هـ.
 -11رشح أصول اعتقاد أهل السنة ،أليب القاسم هبة اهلل بن احلسن الاللكائي،
حتقيق د.أمحد بن سعد الغامدي ،دار طيبة ،الرياض ،ط.األوىل.
 -14رشح العقيدة الطحاوية ،لصدر الدين حممد بن عالء الدين عيل األذرعي
الصاحلي ـ ابن أيب العز احلنفي ـ ،حتقيق د.الرتكي واألرناؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط.الثانية1311 ،هـ.
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 -18الطبقات الكربى ،أليب عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع البرصي ،دار
بريوت1311 ،هـ.
 -11العلامنية وثامرها اخلبيثة ،ملحمد شاكر الرشيف ،الرياض ،دار الوطن،
الطبعة األوىل1311 ،هـ.
 -21فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر،
دار السالم ،الرياض ،ط .األوىل1321 ،هـ.
 -21فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري ،ملحمد بن عيل
الشوكاين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -22فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،لشمس الدين حممد عبد الرؤوف
املناوي ،حتقيق محدي الدمرداش ،مكتبة الباز ،مكة ،ط .األوىل 1318هـ.
 -21القصيدة النونية ،أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر الزرعي ـ ابن القيم ـ ،رشح
حممد خليل اهلراس ،دار الفاروق احلديثة ،مرص.
 -23لسان العرب ،أليب الفضل حممد بن مكرم بن منظور ،دار صادر ،بريوت،
1312هـ.
 -25جمموع فتاوى أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،مجع عبد الرمحن
ابن حممد بن قاسم ،دار عامل الكتب ،الرياض1312 ،هـ.
 -21املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أليب حممد ،عبد احلق بن عطية
األندليس ،حتقيق :الرحالة الفاروق وآخرين ،مطبوعات وزارة الشؤون
اإلسالمية بقطر ،الطبعة الثانية1328 ،هـ.
 -24املسند ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط .الثانية 1118هـ.
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 -28املصنف ،أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،حتقيق حبيب الرمحن
األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط .الثانية 1311هـ.
محد بن حممد اخلطايب ،اعتنى به عبد السالم عبد
 -21معامل السنن ،أليب سليامن ْ
الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .األوىل 1311هـ.
 -11معجم املناهي اللفظية ،للشيخ بكر أبو زيد ،الرياض ،دار العاصمة ،الطبعة
الثالثة1314 ،هـ.
 -11املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أليب زكريا حييى بن رشف
النووي ،املطبعة املرصية ومكتبتها.
 -12املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة ،من إصدار الندوة العاملية،
الطبعة الثانية1311 ،هـ.
 -11النظام السيايس يف اإلسالم ،للدكتور سعود بن سلامن آل سعود وآخرين
من أعضاء هيئة تدريس قسم الثقافة اإلسالمية ،الرياض ،مدار الوطن،
الطبعة الثانية1321 ،هـ.
 -13النظام السيايس يف اإلسالم ،للدكتور سليامن العيد ،الرياض ،دار الوطن،
الطبعة األوىل1322 ،هـ.
 -15نقض اجلذور الفكرية للديمقراطية الغربية ،للدكتور أمحد عيل مفتي ،من
مطبوعات جملة البيان ،الطبعة األوىل1321 ،هـ.

