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 الشورى ومعاودة إخراج األمة

 المقّدمة
نَـُهمْ ﴿  ﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، واتبع هـداه إىل 
 يوم الدين، وبعـد...

ال شك أن أوجه القصور الذي تعاين منه األنظمة اإلسالمّية كان له دور كبري يف خلق 
املعاناة حىت  مأزق سياسي تعاين األّمة اإلسالمّية من ويالته منذ زمن بعيد، ومل تزل هبا هذه

وصلت هبا إىل هذا الواقع املرير واملنكسر الذي جعل استنهاض اهلمم فيها قابع إىل درجة 
 يصعب فيها أن تتبلور فكرة توّلد فكرا طاهرا يستثمره العقالء يف هذا العصر املعّقد.

إن حركة التطّور السياسي يف عاملنا املعاصر، وما يعكسه من سلب وإجياب على حضارتنا 
وجودنا بكل ما حتمل هذه الكلمة من معىن، جعل من الضروري أن نواجه حقيقة الفكر و 

السياسي اإلسالمي، مث نغوص يف خباياه، وأهدافه، واجتاهاته، وأال نكتفي بالشعارات العاّمة 
اليت ال تغّري من الواقع املرير شيئا، وبعد ذلك يأيت الدور األهم واملتمّثل يف عملّية صياغة هذا 

 فكر مبا يتالئم من متغّريات. ال
ويذكر املفّسرون عندما تعّرضوا لتفسري آييت الشورى، وكذلك احملّدثون عندما تعّرضوا   

لآلثار الواردة يف الشورى أوجها عديدة يف تعليل أمهّية الشورى عاّمة، فمنها أن الشـــورى ألفـــة 
ــركة.للجماعـــــة، ومسبــــــار للعقــــــول، وسبب إىل ا  لصــــواب، وأّ�ا خـــــــري وبــ

كما أن أمهّية الشورى تتمّثل كذلك يف أّ�ا فضيلة إنسانّية، وبأّ�ا الطريق الصحيح ملعرفة 
أصوب اآلراء، والوصول إىل احلقيقة وجالء األمر؛ وذلك ألن العقول إذا اجتمعت ازداد 

م للعقل، وأّ�ا من مقتضى تكرمي اهللا النور، ووضح الشيء، وأّ�ا أثر طبيعي الحرتام اإلسال
لإلنسان، ومظهر من مظاهر املساواة، وحرّية الرأي والنقد، واالعرتاف بشخصّية الفرد، وهي 
طريق إىل وحدة األّمة اإلسالمّية، ووحدة للمشاعر اجلماعّية من خالل عرض املشكالت 

 العاّمة، وتبادل الرأي واحلوار فيها.
من هذا املبدأ كثرية ومجّة، وهي سامية وعظ   مية، ففيها تربية للفرد إن القيم اليت نستقيها 

على أداء وظيفته اجلماعّية عن طريق هتيئة الفرصة له لكي يربز يف اجملتمع فرييب ملكاته، 
وينّمي قدراته؛ وذلك حّىت يكون أهال للمشورة، وهذا بدوره داعية قويّة تدعوه إىل االستزادة 
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 من العلم واملعرفة.
وإذا أردنا أن نبحث يف القيمة األخالقّية ملبدأ الشورى فإننا جنده إعماال إلشراك اجلماعة 
يف مصري األمة؛ ألن القرار األحادي اجلانب فيه الظلم واإلجحاف، وفيه تعظيم النفس، 

 واحتقار لآلخرين.
ولّية، وهو ومن يّتخذ القرار وحده يف األمور املصرييّة للمسلمني فهو خائن لألمانة واملسئ

بذلك خيلو األساس الذي يقّوم فيه حكمه من اإلنصاف والعدل، فتكون النتيجة بعد ذلك 
 اخلطأ وعدم الصواب يف القرار.

وهلذا كان مبدأ الشورى أعمق يف حياة املسلمني من جمّرد أن يكون نظاما سياسّيا للدولة، 
تفادة من جهود اآلخرين فهو طابع أساسي للجماعة كّلها، فباملشاورة نتمّكن من االس

وخرباهتم اليت اكتسبوها يف سنني طوال، ويف املشاورة أيضا تذكري لألّمة بأّ�ا صاحبة 
السلطان، وتذكري لرئيس الدولة بأنّه وكيل عنها يف مباشرة السلطان، ويف هذا وذاك عصمة 

 من الطغيان الذي يفسد البنيان.
ملسلمني ومصريهم هو من األمور اليت ال إن أمهّية مبدأ الشورى يف حتديد �ج حياة ا

خالف فيه بني العاّمة واخلاّصة؛ وذلك لدوره العظيم يف إثراء حياة األمــّة ومستقبلها، ويف 
 النهوض مبسئولياهتا مبا يضمن حتقيق آماهلا وتطّلعاهتا.

وليس خافيا بأن الشورى مدعاة إىل االجتهاد، والبحث عن احلقيقة من خالل تقليب 
النظر يف املوضوعات اليت تطرح على أهل العلم من املختّصني إلبداء الرأي فيها  وجهات

وصوال ألصوب اآلراء، وأوجهها، وأرجحها؛ وذلك إلعالء كلمة الدين، وحتقيقا للمصلحة 
 العاّمة.

وأّما عن أمهّية الشورى كنظام للحكم، فإن املشاورة فيه سبيل إىل معرفة الرأي الصواب عن 
قشة وتبادل اآلراء، مث املوازنة بينها وزنا منـــاطه الرأي الصـــــــواب من بني اآلراء، طريق املنا

 وبذلك تتحقق املكــــاسب احلقيقيــــــة لألمـــّة عرب مجيع األصعدة ويف شىت اجملاالت.
إن الصعوبة يف البحث عن موضوع الشورى وكونه سبيل النتشال األّمة مما هي فيه تكمن 

لتطوير هلذا املبدأ اإلسالمي املهم منذ زمن طويل، وقد توّلد عن ذلك ضعف يف يف عدم ا
االتصال يصل إىل درجة االنعدام بينه وبني الفكر اإلسالمي، وهذا ما جعل إعادة الصياغة 
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املالئمة هلذا املبدأ يف غاية الصعوبة، كما أن أغلب الباحثني يّتجهون يف تناوهلم ومقارناهتم 
غريه من األنظمة إىل خلق عملّية التوفيق بينها وبينه، وكأّمنا يقومون بعملّية دمج هلذا املبدأ ب

بني الشرق والغرب ابتغاء أن يلتقيا، وسنثبت يف هذا البحث أنه يستحيل أن يلتقيا لسبب 
 بسيط هو: اختالف يف املصدر، واختالف يف الوسيلة، واختالف يف الغاية. 

ورى وجعله من دعائم احلكم والسياسة يف الدولة لقد قرر الشرع احلنيف مبدأ الش
اإلسالمّية، وتقريره هذا يؤّدي إىل رفع مستوى اجلماعة، ومحلهم على التفكري يف املسائل 
العاّمة واالهتمام هبا، والنظر إىل مستقبل األمة نظرة جّدية، واالشرتاك يف احلكم بطريق غري 

 مباشر، والسيطرة على احلّكام ومراقبتهم.
وقد تركت الشريعة اإلسالمّية تفصيل الشورى، وحتديدها، وتنظيمها للمسلمني لتغدو مبدأ 
مرنا يتفق مع ظروف كل جمتمع، وتصبح نظاما متطّورا يتماشى مع مصلحة األمة يف مجيع 
احلقب الزمانية، وال بد أن نعلم أن الشريعة اإلسالمّية مل تضع نظاما ملزما وواضحا يبّني  

ى، ويوّضح شكلها ومداها، وحيّدد الذين يتشاورن وغري ذلك من األمور، بل كيفّية الشور 
تركت الشريعة اإلسالمّية هذا األمر لألمة اإلسالمّية لتشّكله حسب ما ترتأيه يف مصلحتها 
حسب الظروف، وتتبع الطريقة اليت تتفق مع أحواهلا، وتسري على الكيفّية اليت حتّدد 

 يتناسب مع حياهتا االجتماعّية. مصاحلها، وتكّون النوع الذي
فمبدأ الشورى إذا مبدأ ثابت ودائم وال رأي ألحد يف األخذ به من عدمه، وال متلك األّمة 
تغيريه مببدأ آخر؛ ألنه تشريع دائم، ولكن الشكل فيه متغّري ومتطّور يعطي األّمة صالحيات 

أن تكون منطوية حتت املبادئ أن تتخذه بالطريقة اليت تالئمها، إال أن هذه الطريقة ال بد 
 اإلسالمّية املتمثّلة يف: العدل، والرمحة، واحرتام احلقوق الفرديّة، واحلريّات العاّمة.

إن األسباب اليت أّدت إىل ترك حتديد أمر الشورى على سبيل التفصيل يرجع إىل اختالف 
الة ختتلف عنها يف األحوال باختالف األزمان، واألمكنة، واألشخاص، فالشورى يف أيام الرس

أيام الدولة العثمانية مثال، وااللتزام بشكل معّني قد ال حيقق املقصود يف الواقع الذي يكون 
 حمال للتطبيق فيه.

ومن هذا املنطلق أقّرت الشريعة اإلسالمّية مبدأ الشورى كمبدأ عـــام، وتركــــت ألولياء األمور 
توافـــق مع واقعهم، فأي سبيل حيقق الفاعلية ملبدأ يف اجلماعة أن ينظّـــموا تطبيقها مع ما ي
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 الشورى يف اجملتمع هو الذي ينبغي أن يطّبق؛ وذلك حتقيقا للصاحل العام.
وحناول يف هذا البحث أن نقف على بعض النقاط املّتصلة هبذا املبدأ لنزيل بعض اللبس 

رح مجيع اآلراء ووجهات واالختالف يف اآلراء فيها، ويف كل نقطة نتناول فيها املوضوع نط
 النظر اليت تبلورت يف الفكر اإلسالمي، مث نعمل على اختاذ الرأي املالئم من وجهة نظرنا.

كما �دف من خالل هذا البحث إىل العمل على كل ما من شأنه إيضاح الرؤية أكرب 
دأ، وهي بال هلذا املبدأ العظيم، ورغم غياب التجديد بالفعالية املطلوبة عرب العصور هلذا املب

شك صعوبة نواجهها يف هذا البحث، إال أن اجلهد قد بذل يف العمل على االستقرار على 
أفضل ما يعني على تفعيل املبدأ على ارض الواقع مبا حيّقق األهداف واألبعاد املرجّوة منه وفق 

هد النبوي والعهد االسرتاتيجّية العاّمة إلقراره يف املصادر الشرعّية، ومن واقع التطبيق له يف الع
الراشدي، وما تفعيلنا هلذا املبدأ بأبعاده الشرعّية إال من أجل العمل على خلق الوعي به، ومبا 
يقوم عليه، ومن مث يأيت التفعيل واالنعكاس على أرض الواقع مبنطلق شرعي فعلي، وليس كما 

الشرعي، حيث خيتار نرى يف تفعيله يف واقع اليوم من صوريّة ختتلف إىل حد كبري مع النظام 
احلاكم أعضاء فيكونون طوعا لفكره ومنهجه، أو كما يطّبق يف بعض البلدان يكون االختيار 
باالنتخاب الذي سأسعى إلبراز سلبّياته كنظام قامت عليه الدميقراطّية الغربّية، والذي يتوافق 

ى هتدف إىل أن مع رؤيتها، إال أنّه من غري املمكن تطبيقه على نظام الشورى؛ ألن الشور 
تكون يف يد صفوة وخالصة اجملتمع، ومن ميتلك اخلربة، واحلكمة، وسعة النظر، بدال مما 
حتّققه وسيلة االنتخاب من وصول من تتحقق فيه هذا املتطّلبات ومن تنعدم، وهذا ما جعلنا 

طريقة  بعد أن وجدنا هاتني الطريقتني فيما اطّلعنا عليه يف كتب الفكر اإلسالمي إىل ابتكار
أمثل، وهي وإن كانت مقتبسة من األنظمة الغربّية، إال أّ�ا وحدها حسب ما أرى ميكن أن 

 حنقق فيها االختيار السليم ألهل احلل والعقد يف الواقع الذي نعيشه.
ويبقى اإلخالص لوجه اهللا تعاىل مقصدنا يف كل عمل نقوم به خلدمة هذا الدين، وال شك 

مل على تنمية الفكر اإلسالمي، والوصول به إىل املواكبة مع كافة أن غايتنا يف ذلك هي الع
املتغريات على الساحة، وأسأل اهللا التوفيق يف العمل، وأن جيعل يف هذا البحث املتواضع 

 النفع والفائدة ألّمة اإلسالم.
 بقلم: أحمد مبارك سالم
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 الباب األّول
 الشورى مفهوما ومردودا

 والربامج.الفصل األّول: القيم 
 الفصل الثاين: أهل احلل والعقد.

 الفصل الثالث: جماالت الشورى وآفاقها.
 الفصل الرابع: الشورى والتنمية.
 الفصل اخلامس: الشورى واملرأة.

 
 الباب األّول

 الشورى مفهوما ومردودا
على يعترب  نظام الشورى هو النظام االسرتاتيجي الذي تسعى فيه الرؤية الشرعّية إىل العمل 

خلق جمتمع فّعال يف مجيع اجملاالت على الصعيدين احملّلي والعاملي، وقد أقر نظام الشورى من 
الشريعة الغرّاء كمبدأ ترتكز عليه دولة اإلسالم يف ما تتوّجه إليه من صناعة للمستقبل، ويرجع 

فعها على هذا االرتكاز على هذا احملور اهلام إىل ما جيىن من وراءه من مثار يانعة تعود بن
اجملتمع اإلسالمي، وال شك أن ما كان كذلك يبقى حرّي باالهتمام مىت مت تفعيله وفق النهج 

 الربّاين الذي رمسه فأحسن رمسه.
إن املعاين السامية، واحلقائق العظيمة اليت يعّززها مبدأ الشورى هي اليت جتعله مبدأ هبذه 

و أن هذا املبدأ الذي أقرّه ديننا احلنيف قد األمهّية القصوى، إال أن ما يهم يف هذا املقام ه
أقامه على أسس ومرتكزات ال تقوم إال به، وال تنبين إال عليه، ومن هنا أصبح من األمهّية 
مبكان أن نقبل يف واقعنا مفهوم الشورى مبرتكزاهتا اإلسالمية، وبأسسها الربّانّية، وهي بال 

قيق مجيع تطّلعاهتا؛ وذلك ألّ�ا قائمة على شك شورى نبتغي من وراءها النهوض باألّمة، وحت
ما ينبغي أن تقوم عليه، ونرفض الشورى اليت ختالف أسسها ما قامت عليها الشورى 
اإلسالمّية، وتقوم على أمور بعيدة عنها، وهبا ال نستطيع أن جند أنفسنا، وليس فيها أي 

ه ما نصبوا له ممّا يتوافق مع أسس وسيلة لغاياتنا وتطّلعاتنا؛ ألنّه نظام هش ال نرجتي من وراء
 إسالمنا، وروح عقيدتنا. 
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وما سبق ال يعين إال مطالبة حقيقّية بنظام الشورى اإلسالمي الذي ميكن أن نستثمره يف  
كثري من األمور اليت تنهض هبا األّمة، ونستعني به بعد ذلك كنظام ميكن أن حنّقق من وراءه 

مع اإلسالمي بكل أطيافه، وحنتاج يف هذا املقام إىل غايات عظيمة تعود بالنفع على اجملت
حماولة لعصرنة النظام اإلسالمي؛ وذلك هبدف الوصول إىل األهداف املرجّوة من وراءه وفق 
ما تقتضيه متطلبات العصر ومتغرياته، ولن يكون ذلك إال إذا طّوعنا هذه املتغريات مع ما 

سالمي أبدا طوعا هلذه املتغريات؛ ألنه عندئذ يتوافق مع هذا النظام، وال جنعله النظام اإل
ستكون النتيجة احلتمية منه كنظام هش هي االنعدام ألي تفعيل له على أرض الواقع، 
وهكذا هي األنظمة القويّة اليت تنطلق من قّوة الشريعة اإلهلّية... حتكم الواقع، ويستحيل 

 ليت انطلقت منها.عليها أن حتكمه أبد اآلبدين ما دامت قائمة على األسس ا
إن أمهّية الشورى تتمّثل يف النتيجة اليت ترجتى من وراء تطبيقه وتفعيله التفعيل الصحيح، 

) يقوم على أساس من التشاور وتبادل الرأي  εولقد كان واقع املسلمني يف أيّام رسول اهللا (
على عظمة هذا ) رغم أنّه يوحى إليه، وما ذلك إال دليل εكمبدأ استخدمه رســـــول اهللا (

) يف تفعيله لتطوير حياة املسلمني، وتنمية مصاحلهم وفق رؤية خترج من εاملبدأ ورغبة من (
  صفوة اجملتمع وخرباته.

إن الشورى اإلسالمّية هي أحد املفاهيم اليت مل تأخذ دورها احلقيقي يف الوعي اإلسالمي 
عملي ينّظم احلياة العاّمة للمسلمني تصّورا ونظريّة، وذلك على الرغم من أّ�ا جزء من نظام 

حبيث تتكامل قوى اجملتمع وتتوافق وتصل إىل مرحلة االنسجام واالتفاق به، وهذه هي أهم 
 نقطة إلبراز حقائق اإلسالم يف واقع وحياة املسلمني.

وال شك أن القدرة الفعلية على إدارة اجلانب العملي والتطبيقي لإلسالم متمثّلة يف الشورى 
مّية بكل أبعادها، وهذا البعد االسرتاتيجي ال بد أن يدرس بتعّمق أكرب حىت خيرج لنا اإلسال

إدراكا حقيقيا ألمهّية تفعيل الشورى يف حياة املسلمني، وإال فإن تفعيل النظام سيظل التوّجه 
فيه حنو طريق مسدود قد جيرّنا إىل واقع مرير ال ندرك أبعاده، وال ندرك تفاعالته والتغريات 

 اليت تعرتيه باستمرار وسرعة رهيبة ال تتوافق وقدرة جهازنا العصيب على اإلدراك.
إن الشورى اإلسالمّية هي تكامل لرؤى مكّونات عّدة تعمل على إجناح منظومة العمل 
اجلماعي لألّمة، وهذا يعطينا بعدا يؤّكد لنا ضرورة العمل على تنسيق خمتلف الرؤى العاملة 
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ورى؛ وذلك حىت نصل يف النهاية إىل رؤية ثاقبة هلذا املفهوم، وهنا على تكوين مفهوم الش
 فقط تكون نقطة االنطالق احلقيقية.

ولكن يبقى التأكيد على أن هذا التكامل ال بد أن يكون وفق منظور صحيح قائم على  
 خمتلف العناصر املتعارف عليها، ومتأسس على روح الشريعة السمحة الغرّاء.

مبكان السعي حنو العمل على ترسيخ مفهوم الشورى اإلسالمي كثقافة وإن من الضرورة 
أساسّية لإلنسان املسلم حبيث ينشئ وهو مدرك جلميع أبعاد هذا الركن األساس للمجتمع 
اإلسالمي، وهبذه الرتبية ميكن أن جند هذا املعيار أساسيا يف حياة اإلنسان املسلم، وترتّسخ 

ي االجتماعي، ويف الشعور العام املشرتك، لذا كان من الواجب معامله كثقافة أساسّية يف الوع
على ويل األمر أن ينّمي ثقافة الشورى يف العقل املسلم؛ وذلك حىت ال يستغرب اجملتمع من 

 هذا املفهوم ويواجهوه بال مباالة، ومن غري وعي أو إدراك.
ا، ومن ينظر له من إن مفهوم الشورى يعطينا رؤية عاّمة لكل شئون احلياة ولكل جماالهت

زاوية واحدة فإن نظره يبقى قاصرا باملفهوم الواسع الذي ينبغي أن يدرك عليه هذا املفهوم، 
ومن هنا كان لزاما علينا أن ال نتصّور هذا النظام بأنه جمرد حالة فرعّية ال متتلك مقّومات 

لينا أن جنعله كروح الثبات واالستمراريّة، وتزول بزوال الظروف اليت أجنبتها، بل ال بد ع
 يتكامل وجودها مع وجود اآللية اليت ال ميكن تفعيلها بدونه.

لذا كانت التكاملية ملبدأ الشورى ال تكون إال بتطبيقه روحا وقانونا على مجيع األصعدة؛  
وذلك حىت ميكن حتويله إىل تكاملّية مرّكزة يف عمق الكمال االجتماعي فتنتفي عنه السطحّية 

 والتهميش.
ن مفهوم الشورى هو مفهوم متكامل حيمل يف طّياته مقّومات البناء، والعطاء، والسعادة، إ

والتقّدم، وكل ذلك حيصل بالفهم الواعي والعميق للمفهوم الشرعي للشورى، مث التطبيق 
 )1.(1السليم ملا بعد للمقّومات والعناصر الالزمة

امج اليت تعيننا على اإلدراك احلقيقي وسوف نتناول يف هذا الباب بعض املعايري والقيم والرب 
ملفهوم الشورى بكل أبعاده، فندرك بعد ذلك حقيقة الشورى، وفضلها، وسبب إقرار الشريعة 
اإلسالمّية هلا كمبدأ تقوم عليه، ومصادرها، وأمهّيتها، وأسس احلوار كوسيلة مهّمة  لتفعيل 

1  www.annabaa.org 
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 عمّلية التشاور، وغريها من القيم اليت امتاز هبا.
أننا سنتناول بشيء من التفصيل أهم عنصر فيها وهم املستشارون، أو كما يقال كما 

باملعىن الشرعي (أهل احلل والعقد) فنتعّرف عليهم، ونتناول شروط تعيينهم، ومن الذي 
 يعّينهم، وكيفية ذلك، وغري ذلك من األبعاد املتعّلقة هبم.

فنتناول جماالت الشورى وآفاقها، وننطلق بعد ذلك إكماال للرؤية العاّمة ملبدأ الشورى 
واملواضيع اليت ميكن أن تكون حمال للتشاور، واآلليات اليت متّكننا من حتديد األفق الذي 

 ميكننا أن نتناقش فيه.
وال يفوتنا يف هذا الباب أن نتناول شيئا من دور التفعيل ملبدأ الشورى يف حتقيق التنمية 

ا ال شك فيه بأن الرؤية الثاقبة ألهل احلل والعقد كفيلة بكل أبعادها، ويف مجيع جماالهتا، فمم
بأن تعّزز التنمية يف اجملتمع يف ما يتعّلق مبستقبل التطوير فيه، وهذا ما جيعلنا نستلزم أن يكون 

 أهل احلل والعقد من خمتلف التخصصات.
فهناك من ومما أثار جدال يف األوساط السياسّية قضّية مشاركة املرأة يف عمّلية الشورى، 

يرفض هذه املشاركة، وهناك من يؤيّدها، ولزاما علينا أن نقف على هذه القضّية لنخرج بعد 
 ذلك برؤية واضحة تتبّني لنا فيها احلقيقة الشرعّية يف قضّية مشاركة املرأة السياسّية.
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 الفصل األول
 القيم  والبرامج

الشورى اإلسالمية هي قيم وبرامج إن القيم والربامج اليت ميكن أن نستخلصها من مفهوم 
سامية وعظيمة تؤّكد على أن هذا املفهوم يعترب من أعمدة النظام اإلسالمي اليت ينبغي أن 
تقوم عليها أركان الدولة اإلسالمّية، ومما ال شك فيه أن اإلدراك احلقيقي هلذا املفهوم هو 

سوف جند من خالل تناولنا الذي يعطينا املدى الذي نستطيع أن نبحر به يف هذا الفصل، و 
لعّدة حماور ما سيقّرب إلينا رؤية مفهوم الشورى بنظرة شرعّية نستطيع من خالهلا أن نضع 
األطر العاّمة اليت جتعل هذا املفهوم واضح األبــــعاد حبيث جيعلنـــــا متأّهلـــــني كي ندخـــــل يف 

سوف نتناول هذه القيم والربامج بشيء من النطاق التفصيـــــلي الشرعي هلذا املفهــــــوم، و 
 التفصيل لكننا قبل أن نبدأ يف ذلك نتناول التعريف مبفهوم الشورى.

 أوال: التعريف بمفهوم الشورى.
: استخراج الصواب بعد التعّرف على آراء اآلخرين، وإحالة النظر هبا، فهي الشورى هي

بداء آرائهم فيها، واختاذ القرار الالزم، تستلزم أن يعرض املستشري القضايا على املستشارين إل
فهي سبيل إىل اختاذ الرأي الراجح الذي جيب اتباعه، وهو قريب من الصّحة، واستجالء 
احلقيقة اليت تلتزم هبا األّمة بعد ذلك، فهي كما يقول ابن العربــــــي: (الشورى ألفة للجماعة، 

 قط إال هدوا إىل الصواب). ومسبار للعقول، وسبب إىل الصواب، وما تشاور قوم
وإذا أردنا أن نستعرض املعىن اللغوي للشورى فإننا جنده مأخوذ من املشاورة واملشورة  

 كمصادر للفعل شاور، وتشاور أي استخرج ما عنده من رأي.
يقول ابن منظور يف لسان العرب معّرفا معىن كلمة الشورى: (هي معرفة حقيقة أمر ما من 

ب الرأي واحلكمة، وكذلك املشورة، وتقول فيه شاورته يف األمر خالل عرضه على أصحا
واستشرته مبعىن، وفالن خري شري أي يصلح للمشاورة، وشاور مشاورة وشوارا واستشارة طلب 
منه املشورة، وأشار عليه بالرأي، وأشار يشري إذا ما وّجه الرأي، ويقال فالن جّيد املشورة، 

رأيه، واستخرجت ما عنده وأظهرته، فأصل املشاورة إذا: وتقول شاورته يف األمر أي طلبت 
 )  2.(2 االستخراج واالستظهار)

 437، دار صادر، بريوت، لبنان، ص 4لسان العرب ج –حممد  –ابن منظور   2
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ويقول أهل اللغة: (إن االستشارة يف لغة العرب مأخوذة من شرت الدابّة وشورهتا إذا 
 )3.(3 علمت خربها جيري أو غريه)

شورة، وقد يكون كذلك من قوهلم شرت العسل واستشرته إذا أخذته من موضعه، وال 
والشارة، والشوار: اهليئة، واجلمال، واملظهر احلسن، ويقال للمكان الذي تعرض فيه الدواب: 

 مشوار، كأنّه بالعرض يعرف خريه من شرّه، فكذلك باملشاورة يعرف خري األمور من شّرها 
أما بالنسبة لبعض اآلراء اليت أخذناها من السلف الصاحل فإننا جندهم قد اختلفوا يف 

الراغب ، واملفاوضة يف الكالم ليظهر احلقعرّفها بأّ�ا:  فالطـــبرسيالشورى،  مفهوم
 ابن العـــربي، وعرّفـــــها استخراج الرأي مبراجعة البعض إىل البعض عرّفها بأّ�ا:األصفهـاني 

 )4.(4االجتماع على األمر ليستشري كل واحد صاحبه ويستخرج ما عندهبأّ�ا: 
عبد  األستاذ عبد الرحمنوإذا أردنا أن نبحث يف تعريفات بعض املعاصرين فإننا جند 

، للحق استطالع الرأي من ذوي اخلربة فيه للتوّصل إىل أقرب األمورقد عرّفها بقوله:  الخالق
إال أن هذا التعريف قد انتقد ألنّه يصدق على نوعّية خاّصة من الشورى، وهــــــي (الشورى 

القرآن والسّنة  طرح ملوضوع عام مل يرد بشأنه نص قاطع يف، ويعرّفها البعض بأّ�ا: الفّنية)
الصحيح املوافق  على األّمة ممثّلة يف علمائها للمناقشة وتبادل اآلراء واحلجج حبثا عن احلكم

، وهذا التعريف مل خيل من النقد أيضا إذ قصر الشورى على العلماء، وأمهل ألحكام الشريعة
 لألّمة. أي دور

إال أن هناك تعريفا يّتسم بالعموم ويّتسع لكل أمر جتري بشأنه مشورة سواء على مستوى 
حيث عرّفها  للدكتور أحمد عبد الفتّاح جادالفرد، أو على مستوى الدولة، وهو تعريف 

 عرض أمر من األمور على األّمة أو من ينوب عنها من ممثّليها، أو اجملتهدين، أوبأّ�ا: 
اخلربةشض والتخصص فيما مل يرد فيه نص قاطع من الكتاب والسّنة؛ الستجالء أصحاب 

 )5.(5املصلحة املقصودة شرعا وإقرارها

م، املطابع احلكومية لوزارة 1996د. حسين درويش، ومنصور العريض، الشورى يف دولة البحرين، الطبعة األوىل    3
 .36شئون جملس الوزراء واإلعالم، مملكة البــــحرين ص 

ضة م، دار النه1994 -هـ 1414إمساعيل، مبدأ الشورى يف الشريعة اإلسالمية، الطبعـــة األوىل،  –د. البدوي   4
 .7العربية بالقاهرة، مجهورية مصر العربّية، ص 

 .36د. حسين درويش، ومنصور العريض، الشورى يف دولة البحرين، مرجع سبق ذكره، ص   5
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وإذا أردنا أن نأخذ الشورى مبفهومها األهم وفقا للمنظور اإلسالمي فإننا جندها متمثّلة يف 
ي األّمة أو من ينوب منها استطالع رأاألمور املتعّلقة مبصاحل األّمة، ويكون تعريفها كالتايل: 

 )6.(6يف األمور العاّمة املتعّلقة هبا
ومن هذا التعريف نستنتج بأن اجلانب األهم يف مفهـوم الشورى هو التشاور وفقا للمعايري 

 والضوابط الشرعّية يف ما خيتص بوضع األّمة بشكل عام.
 ثانيا: أهّمية الشورى.

يذكر املفّسرون عندما يتعّرضون آلييت الشورى، وكذلك احملّدثون عندما تعّرضوا لآلثار 
الواردة يف الشورى أوجها عديدة يف تعليل أمهّية الشورى عاّمة، فمنها أن الشـــورى ألفـــة 

ــركة.  للجماـة، ومسبـار للعقــــــول، وسبب إىل الصواب، وأّ�ا خـري وبــ
كرها الكّتاب املعاصرون يف أمهّية الشورى أّ�ا فضيلة إنسانّية، والطريق ومن األوجه الذي ذ 

الصحيح ملعرفة أصوب اآلراء، والوصول إىل احلقيقة وجالء األمر؛ ألن العقول إذا اجتمعت 
ازداد النور، ووضح السيب، وأّ�ا أثر طبيعي الحرتام اإلسالم للعقل، وأّ�ا من مقتضى تكرمي 

هر من مظاهر املساواة، وحرّية الرأي والنقد، واالعرتاف بشخصّية الفرد، اهللا لإلنسان، ومظ
وهي طريق إىل وحدة األّمة اإلسالمّية، ووحدة للمشاعر اجلماعّية من خالل عرض 

 املشكالت العاّمة، وتبادل الرأي واحلوار.
بية للفرد إن القيم اليت نستقيها من هذا املبدأ كثرية ومجّة، وهي سامية وعظيمة، ففيها تر 

على أداء وظيفته اجلماعّية عن طريق هتيئة الفرصة له لكي يربز يف اجملتمع فرييب ملكاته، 
وينّمي قدراته؛ وذلك حّىت يكون أهال للمشورة، وهذا بدوره داعية قويّة تدعوه إىل االستزادة 

 من العلم واملعرفة.
نا جنده إعماال إلشراك اجلماعة وإذا أردنا أن نبحث يف القيمة األخالقّية ملبدأ الشورى فإن

يف مصري األمة؛ ألن القرار األحادي اجلانب فيه الظلم واإلجحاف، وفيه تعظيم النفس، 
 واحتقار لآلخرين.

ومن يّتخذ القرار وحده يف األمور املصرييّة للمسلمني فهو خائن لألمانة واملسئولّية، وهو 

هـ 1416عبد احلميد  إمساعيل، الشورى وأثرها يف الدميقراطية (دراسة مقارنة)، دار الفكر العريب،  -د. األنصاري   6
 .4م، ص 1996 -
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اف والعدل، فتكون النتيجة بعد ذلك بذلك خيلو األساس الذي يقّوم فيه حكمه من اإلنص
 اخلطأ وعدم الصواب يف القرار.

وهلذا كان مبدأ الشورى أعمق يف حياة املسلمني من جمّرد أن يكون نظاما سياسّيا للدولة، 
فهو طابع أساسي للجماعة كّلها، فباملشاورة نتمّكن من االستفادة من جهود اآلخرين 

ل، ويف املشاورة أيضا تذكري لألّمة بأّ�ا صاحبة وخرباهتم اليت اكتسبوها يف سنني طوا
السلطان، وتذكري لرئيس الدولة بأنّه وكيل عنها يف مباشرة السلطان، ويف هذا وذاك عصمة 

 )7.(7من الطغيان الذي يفسد البنيان
إن أمهّية مبدأ الشورى يف حتديد �ج حياة املسلمني ومصريهم هو من األمور اليت ال 

العاّمة واخلاّصة؛ وذلك لدوره العظيم يف إثـراء حياة األمــّة ومستقبلـها، ويف خالف فيه بني 
 النهوض مبسئولياهتا مبا يضمـن حتقيـق آمالـها وتطّلعاهتا.

وليس خافيا أن الشورى مدعاة إىل االجتهاد والبحث عن احلقيقة من خالل تقليب 
املختّصني إلبداء الرأي فيها وجهات النظر يف املوضوعات اليت تطرح على أهل العلم من 

وصوال ألصوب اآلراء، وأوجهها، وأرجحها؛ وذلك إلعالء كلمة الدين، وحتقيقا للمصلحة 
 العاّمة.

وأّما عن أمهّية الشورى كنظام للحكم، فإن املشاورة سبيل إىل معرفة الرأي الصواب عن 
الرأي الصـــــــواب من بني اآلراء، طريق املناقشة وتبادل اآلراء، مث املوازنة بينها وزنا منـــاطه 

 وبذلك تتحقق املكــــاسب احلقيقيــــــة لألمـــّة عرب مجيع األصعدة واجملاالت.
 ثالثا: جوهر الشورى وموضوعاتها.

إن الشورى يف حقيقتها سبب من األسباب اليت تؤّدي إىل إظهار العلم؛ وذلك ملا 
 سعي حنو املعرفة.تتمّخض عنه من إبراز امللكات الدفينة، وال

يف  –وملا كانت الشورى تقوم على تشّعب األفكار، وتعدد وجهات النظر، وهي مبنيــــة 
على اختالف اآلراء، ومن مث فإنه من حمّصلة تلك اآلراء يتمّخض الرأي  –األساس 

 إىل الكتاب والسّنة. –يف �اية األمر  -األصوب، ومرّده 
خترج عن كو�ا مراجعة أهل العلم والتعّرف على وجهة  والشورى يف الشريعة اإلسالمّية ال

 .5عبد احلميد  إمساعيل، الشورى وأثرها يف الدميقراطية (دراسة مقارنة)، مرجع سبق ذكره، ص  -نصاري د. األ  7
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 نظر كل واحد منهم يف تطبيق الدين على شئون احلياة، ومتر هذه املراجعة مبرحلتني 
، فاملالئمة تتحقق بأن تكون الشورى متحّققة يف استشارة املالئمة واملشروعّيةمهّمتني مها 

روعّية فهي موافقة رأي أصحاب الشورى اخلرباء واملستشارين كل حسب اختصاصه، أما املش
 )8.(8ملبادئ الشريعة السمحة

أما بالنسبة ملوضوعات الشورى فقد اتّفق العلماء على أن الشورى ال تكون فيما نزل فيه 
 ،: (وشاورهم في األمــــر)وحي، واتفقوا على ختصيص عموم كلمة األمر يف قوله تعــــاىل

 ه وحي.مبا ينزل في(وأمرهم شورى بينهم) 
 :إال أّ�م اختلفوا يف مدى اخلصوصية على قولني

 : أ�ا خاّصة باألمور الدنيويّة كاحلروب وما يتعّلق هبا.األّول
  .: أ�ا يف األمور الدنيويّة، وكذلك يف األمور الدينّية اليت ال وحي فيهاالثاني

الدين، وأن ) شاور يف أسارى بدر وهو من أمر εواستندوا يف ذلك إىل أن الرسول (
 الصحابة (رضوان اهللا عليهم) تشاوروا يف أهل الرّد، ومرياث اجلد، وعقوبة شارب اخلمر.

ومن خالل ما سبق يّتضح لنا حّجية الرأي الثاين ورجاحته؛ وذلك لقّوة األدلّة الواقعّية اليت 
ة، استدل هبا، فالشورى إذا مشروعة فيما ال نص فيه، أو فيما فيه نص غري قطعي الدالل

 )9.(9وهذا مبدأ عام
إن موضوعات الشورى كما يتبّني لنا مما سبق هي الشئون احلياتّية اإلنسانّية اليت حنتاج فيها 
إىل استصدار لألحكام، وذلك عن طريق فهم املوضوع، مث العمل على استصدار احلكم 

تلف باختالف الذي يناسبه، وهذا ال يكون إال فيما كان حمال لالجتهاد يف املواضيع اليت خت
 ظروف الزمان، واملكان، واألشخاص.

إننا من خالل معرفتنا هلذه املواضيع اليت تكون حمال للشورى نستطيع أن ندرك املصلحة 
)، أما بالنسبة للمواضيع 10(10العاّمة يف األمر، واليت ينبغي أن تكون مالئمة ملقاصد الشرع

ا ال تكــــون حمال للشورى؛ وذلك ألن اليت حسمها الوحي، ومل جيعلها حمال لالجتهاد فإ�

 .45د. حسىن درويش، ومنصور العريض، الشورى يف دولة البحرين، مرجع سبق ذكره ص   8
 .8جع سبق ذكره، صعبد احلميد إمساعيل، الشورى وأثرها يف الدميقراطية (دراسة مقارنة)، مر  –د. األنصاري   9

عبد اهلادي، الدميقراطية والشورى، حبث مقدم إىل اجملمع امللكي لبحوث احلضارات اإلسالمية،  -بو طالب   10
 .22م، ص 1984/  4/  25مؤسسة آل بيت، عّمان، اململكة األردنية اهلامشية، وذلك  بتاريخ 
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 املصلحة فيها متحققة  فال حتتاج إىل استتباع بأخذ الرأي فيها بالتشاور.
  رابعا: فضل الشورى.

حّثت الشريعة اإلسالمّية على الشورى وأمرت احلّكام هبا، وقد دل على ذلك آثار من 
 لتايل:األحاديث النبويّة وأقوال السلف تدل على فضلها جنملها كا

 األحاديث النبويّة: .1
 )).ε) قال: (ما رأيت أحدا أكثر مشورة من رسول اهللا (τعن أيب هريرة ( •
): (من أراد أمرا فشاور فيه وقضى هدي ε) قال: قال رســـــول اهللا (τوعن ابن عمر  ( •

 ألرشد األمور).
ألفضل ): (ما تشاور قوم قط إال هداهم اهللا ε) قال: قال رسول اهللا (τوعن احلسن ( •

 ما حيضرهم).
): (ما خاب من استخار، وال ندم من استشار، وال عال من εوقال رسول اهللا ( •

 اقتصد).
 ): (املشورة حصن من الندامة، وأمان مـــن املالمة).εوقال ( •
 . آثار السلف.2
قال الشعيب (رمحه اهللا): (الرجال ثالثة، فرجل، ونصف رجل، وال شيء، فأما الرجل  •

 رأي وهو يستشري، وأما الذي ال شيء فالذي له رأي وال يستشري). التام فالذي له
وقال علي بن أيب طالب (كّرم اهللا وجهه): (االستشارة عني اهلداية، وقد خاطر من  •

 استغىن برأيه).
 وقال حكيم: (نصف رأيك مع أخيك فشاوره ليكمل لك الرأي). •
 ه زل).وقال أحد األدباء: (من استغىن برأيه ضل، ومن اكتفى بعقل •
 وقال أحد البلغاء: (اخلطأ مع االسرتشاد أمحد من الصواب مع االستبداد). •
وقال عمر بن عبد العزيز: (إن املشورة واملناظرة بابا رمحة، ومفتاحا بركة، ال يضل  •

 )11.(11 معهما رأي، وال يفقد معهما حزم)
وهو ميّثل اجلزء  مما سبق خنلص إىل حقيقة هاّمة وهي أن مبدأ الشورى يعترب ركنا هاّما،

 .9مرجع سبق ذكره، ص  إمساعيل، مبدأ الشورى يف الشريعة اإلسالمية، –د. البدوي   11
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األهم يف حياة السلف الصاحل، وكان يعيش يف وجدان كل مسلم، فكّلهم كانوا يستلهمون 
من هذا املبدأ قراراهتم ومجيع املسائل اليت متس حياهتم؛ ولذلك وجدنا حياهتم قائمة على 

 أسس سليمة كان نتاجها التقّدم والتطّور يف تلك احلقبة من الزمان.
 رى.خامسا: سبب الشو 

ة؛ ألن املستشار قد ينّبه املستشري ملا يغفل عنه، ويدلّه الشورى يف الشريعة اإلسالميّ  شرعت
من األخبار على ما لعّله أن جيهله، وقد يذّكره مبا نسيه؛ وذلك ألن اإلحاطة جبميع العلوم 

 متعّذرة.
فكل  إن الشورى فيها نوع من اجملاهدة يف سبيل اهللا، وهي سبب للوصول إىل الرشاد،

مستشار جيتهد يف استخراج الوجه األصلح، واحلق يعرف باالجتهاد، وتطابق األرواح على 
 )12.(12الشيء الواحد مما يعني على حصوله

) يوحى إليه من ربّه،إال أنّه أخذ مببدأ الشورى وشاور أصحابه، بل  εورغم أن رسول اهللا (
ال بد علينا أن نأخذ مببدأ الشورى  كان إقرار هذا املبدأ مما أوحي إليه به، ومن هنا فإنه

) رغم جالل قدره وعظيم شأنه كان مأمورا هبا، فأوىل εالشرعّية؛ وذلك ألن رسول اهللا  (
باحلّكام املسلمني أن يّتبعوه يف ذلك، وأال يرتكوا العمل بالشورى، ولو مل تكن الشورى واجبة 

 )13.(13م اإلسالمي) ملا أصبحت دعامة من دعائم احلكεلالقتداء برسول اهللا (
 سادسا: إجمال مبدأ الشورى. 

لقد قرر الشرع احلنيف مبدأ الشورى وجعله من دعائم احلكم والسياسة يف الدولة 
اإلسالمّية، وتقريره يؤّدي إىل رفع مستوى اجلماعة، ومحلهم على التفكري يف املسائل العاّمة 

االشرتاك يف احلكم بطريق غري مباشر، واالهتمام هبا، والنظر إىل مستقبل األمة نظرة جّدية، و 
 والسيطرة على احلّكام ومراقبتهم.

وقد تركت الشريعة اإلسالمّية تفصيل الشورى، وحتديدها، وتنظيمها للمسلمني لتغدو مبدأ 
مرنا يتفق مع ظروف كل جمتمع، وتصبح نظاما متطّورا يتمشى مع مصلحة مجيع األمم 

اإلسالمّية مل تضع نظاما ملزما وواضحا يبّني كيفّية  والشعوب، وال بد أن نعلم أن الشريعة

 .29إمساعيل، مبدأ الشورى يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  –د. البدوي   12
 .36إمساعيل، مبدأ الشورى يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  –د.البدوي   13
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 الشورى، ويوّضح شكلها ومداها، وحيّدد الذين يتشاورن وغري ذلك من األمور.
لقد تركت الشريعة اإلسالمّية هذا األمر لألمة اإلسالمّية لتشّكله حسب ما ترتأيه يف 

، وتسري على الكيفّية اليت مصلحتها حسب الظروف، وتّتبع الطريقة اليت تتفق مع أحواهلا
 حتّدد مصاحلها، وتكّون النوع الذي يتناسب مع حياهتا االجتماعّية.

فمبدأ الشورى إذا مبدأ ثابت ودائم وال رأي ألحد يف األخذ به من عدمه، وال متلك األّمة 
 تغيريه مببدأ آخر؛ ألنه تشريع دائم، ولكن الشكل فيه متغّري ومتطّور يعطي األّمة صالحيات
أن تتخذه بالطريقة اليت تالئمها، إال أن هذه الطريقة ال بد أن تكون منطوية حتت املبادئ 

 اإلسالمّية املتمثّلة يف: العدل، والرمحة، واحرتام احلقوق الفرديّة، واحلريّات العاّمة.
ويرى بعض الباحثني بأن األسباب اليت أدت إىل ترك حتديد أمر الشورى على سبيل 

اجملتمع الذي يأخذ باملبدأ يرجع إىل اختالف األحوال باختالف األزمان، التفصيل إىل 
واألمكنة، واألشخاص، فالشورى يف أيام الرسالة ختتلف عنها يف أيام الدولة العثمانية مثال، 

 وااللتزام بشكل معّني قد ال حيقق املقصود يف الواقع الذي يكون حمال للتطبيق فيه.
يعة اإلسالمّية مبدأ الشورى كمبدأ عـــام، وتركــــت ألولياء األمور ومن هذا املنطلق أقرت الشر 

يف اجلماعة أن ينظّـــموا تطبيقها مع ما يتوافـــق مع واقعهم، فأي سبيل حيقق الفاعلية ملبدأ 
 الشورى يف اجملتمع هو الذي ينبغي أن يطّبق؛ وذلك حتقيقا للصاحل العام.

 سابعا: قاعدتي تطبيق الشورى.
انت الشريعة اإلسالمّية قد تركت تفصيل الشورى لألّمة لتحدده مع ما يتوافق إذا ك

وواقعها، فإ�ا بّينت القواعد األساسّية لتطبيق هذا املبدأ؛ وذلك حىت يكون التأسيس الفعلي 
 لتطبيق املبدأ تأسيسا قويا، ونستعرض هنا هاتني القاعدتني:

 القاعدة األولى: إلزام الكل برأي األغلبية.
ومن هذه القاعدة نستنتج بأن األقّلية ال بد عليها أن تأخذ برأي األغلبّية وال تناقش فيما 

 ) برأي األغلبّية يف اخلروج من املدينة يف غزوة أحد.εأقر مببدأ األغلبّية، وقد أخذ رسول اهللا (
أن ) يف ذلك أصحابه من بعده، إال أنه جيب التنبيه إىل نقطة، وهي εوقد اقتفى الرسول (

رأي األغلبّية ال يكون ملزما إذا خالف الشرع، فمهما كانت األغلبّية قد اجتمع رأيها يف 
 أمر، فإنّه ال بد حىت يقر هذا األمر أال يتخالف مع أصول الشريعة اإلسالمّية.
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 القاعدة الثانية: ال مناقشة بعد االنتهاء من الشورى.
ققهما للقضاء على الشك الذي يساور إن هذه القاعدة تعين أن هناك أمرين ال بد من حت 

: وهو جودة النظر يف األمر، وتنقيحه، واحلذر من اخلطأ فيه، مث بعد احلزمالنفس دائما، ومها: 
وهو قصد اإلمضاء، والتوّكل على اهللا فيما حصل فيه التشاور، وما توّصل إليه  العزمذلك 

ويتحقق االتفاق على األمر  )؛ وذلك حّىت ال تتعّطل مصاحل املسلمني،14(14املتشاورين
 املقر بسرعة.

 
  

 .37إمساعيل، مبدأ الشورى يف الشريعة اإلسالمية،  مرجع سبق ذكره، ص  –د. البدوي   14
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 الفصل الثاني
 أهل الحل والعقد

إن الدور الذي يقوم به أهل احلل والعقد يف التشاور يف األمر املطروح، مث االستقرار على 
رأي واحد من ضمن اآلراء املطروحة هو الذي جيعلهم مبثابة األساس الذي يقوم عليه نظام 

دة الشورى مرهونة جبودة املستشارين وعمق جتربتهم وخربهتم، والذي الشورى، ولذلك فإن جو 
 سينعكس بشكل أو بآخر على آرائهم وفكرهم.

وإذا ما أردنا أن نتعّرف على الدور الذي ينبغي أن يقوم به أهل احلل والعقد فيما أنيط 
ة االستشارة، وال هبم، فإنّه ينبغي علينا أن ندرك البعد االسرتاتيجي للدولة اليت كّلفتهم مبهم

شك أن دورهم الذي يقومون به ال بد أن يكون وفقا هليكلة تتوافق مع األهداف املرجّوة  
من تكليفهم هبذه املهّمة، ويف تصّوري البسيط ألهل احلل والعقد أرى بأنّه ال بد أن يكون 

عليهم، وأعين  هناك تنوّع فكري فيما بينهم، وذلك لزيادة الفعالّية يف شىت املواضيع املطروحة
 مبعىن آخر أن يكونوا من ذوي االختصاصات واخلربات املتنّوعة واملتعددة.

إن جوهر اإلقرار الصحيح ملبدأ الشورى يعتمد بشكل أساسي على كفاءة املستشارين 
وعمق خرباهتم، وإذا أردنا أن نستكشف واقعنا احلايل، فإننا جند فيه بأن جمالس الشورى يف 

أخذت بالنظام ال تعّني إال أشخاصا ذوي سرية تشهد بإدراكهم للمدى  معظم البالد اليت
  الذي بدأت منه الدولة، وهلم دور ضليع يف خدمة اجملتمع وتنميته.

إن التعّرف على جماالت الشورى جيعلنا حنكم بأن الذين يتولون مثل هذه األمور اليت 
نوا على مستوى هذه املسؤولية، تتوقف عليها مصلحة األمة يف دينها ودنياها ال بد أن يكو 

 ،﴾ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اَألَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها﴿وذلك ثابت لقول اهللا تبارك وتعاىل: 
والشورى أمانة عظيمة جيب أن تسند إىل أهلها الذين يقومون هبا على وجه حسن، ونعلم 
أيضًا أنه ال بد وأن يكونوا حائزين على ثقة الناس وحّبهم واحرتامهم حىت تكون آراؤهم 
وقراراهتم مقبولة عند الناس، ومعىن هذا أنه ال بد من توافر شرطني فيمن يتحقق هلم التمثيل  

 والعقد، وهذين الشرطني مها العلم والقبول عند الناس.كأهل للحل 
) واخلالفة الراشدة، εوإذا تتبعنا وقائع الشورى يف اجملتمع املسلم األول يف عهد الرسول (

) يشاور يف األمور العامة اليت ختص الناس مجيعاً كما فعل يف بدر عندما εوجدنا رسول اهللا (
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ن أخذ عليهم العهد يف العقبة على النصرة؛ وذلك شاور الناس كلهم وخاصة األنصار الذي
ليتأكد لديه إن كانوا سينصرونه خارج املدينة أم ال، ولذلك تكلم عنهم سعد بن معاذ وكان 

 سيد األوس (رضي اهللا تعاىل عنه) فقال خطبته املشهورة.
مجيعاً وكذلك يف معركة أحد استشار الناس مجيعًا يف اخلروج أو البقاء؛ ألن األمر يهمهم 

وأشار عليه البعض باخلروج والبعض بالبقاء، وكان عامة الرأي على اخلروج فخرج وإن كان 
 ذلك خمالفاً لرأيه (صلوات اهللا وسالمه عليه).

وأما حوادث استشارة اخللفاء من بعده فمعروفة مشهورة بكليتها كذلك على حنو هديه  
(صلوات اهللا وسالمه عليه)، فأبو بكر الصديق (رضي اهللا تعاىل عنه) استشار الناس يف 
حرب فارس والروم، وكذلك فعل عمر بن اخلطاب (رضي اهللا تعاىل عنه)، واستشار عبد 

يعًا حىت النساء والعاّمة يف أيّهم خيتارون للخالفة عثمان بن ) الناس مجτالرمحن بن عوف (
 )، وحوادث الشورى يف عهدهم كثرية ومشهورة رضي اهللا عنهماعفان أم علي بن أيب طالب (

إن األمور اخلاصة ال يستشار فيها إال أهل هذه اخلصوصية وأهل العلم والدراية هبا، ففي  
الرأي يف ذلك، ويف األعمال الصناعية يستشار أهل  تنفيذ األعمال العسكرية يستشار أهل

 )15.(15اخلربة فيها وهكذا
ومن هنا كان ال بد أن نعرف أهل احلل والعقد، والشروط اليت ينبغي أن تتوافر فيهم، 
وصفاهتم، مث نتدارس من جانب آخر كيفّية اختيارهم، والواجبات اليت ينبغي أن يقوموا هبا، 

 جانب ثالث نكمل به الرؤية لنتعّرف على أهل احلل والعقد نتكّلم وكيفّية إبداء رأيهم، ويف
 بشكل جممل عنهم يف العهد النبوي، ويف عهد اخللفاء الراشدين.  

 
 المبحث األول

 المقصود بأهل الحل والعقد، وشروطهم،  وصفاتهم
 أوال: المقصود بأهل الحل والعقد.

)، ومل يكن εوالفقهاء بعد عصر رسول اهللا (بدأ أهل الشورى بالظهور يف كتابات املفسرين 
املسلمون آنذاك حباجة إىل أن يتم اختيار أهل الشورى عن طريق االنتخاب أو التعيني، وإمنا  

 .41إمساعيل، مبدأ الشورى يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  –د. البدوي   15
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كان اختيارهم أمر طبيعيا تلقائيا أوجده واقع احلياة يف ذلك العصر، ومعرفة جمتمع املسلمني 
 )16(.16مبنازل الناس، وأهل الرأي فيهم، وسابقة الفضل

ويرى بعض الباحثني أن املفّسرين، واملتكّلمني، والفقهاء تعّرضوا ألهل الشورى وّمسوهم 
(أهل احلل والعقد)، وهم أفاضل املسلمني، وأهل االجتهاد والعدالة، واألشراف واألعيان، 

س واألمراء، والعلماء، والزعماء والرؤساء، وأهل الرأي والتدبري، وأصحاب االعتبار، ووجوه النا
 )17.(17الذين يتيّسر اجتماعهم وحضورهم

(أستاذ ورئيس قسم القانون العام جبامعة األزهر): (إن  الدكتور إسماعيل البدوييقول 
الشريعة اإلسالمّية مل حتدد أهل الشورى حتديدا واضحا، ومل تكن مشاورة رؤساء الدولة 

فيهم ناقص العقل، وقد يكون  اإلسالمّية مطلقة وعامة جلميع أفراد الدولة، فاألفراد قد يكون
 )18.(18 فيهم من ليس أهال للمشورة)

ويرى جانب آخر من الرأي يف حتديد أهل احلل والعقد بأن من يصح أن يطلق عليه هذا 
الوصف هم املنتخبون من قبل األمة، وما عداهم من ذوي اخلربة ميكن أن نعتربهم أهل 

 )19.(19الشورى اخلاصة أو الفّنية
ّكد يف هذا املقام حقيقة وهي أنه يف واقع السّنة القولّية ال جند حتديدا ميكننا وال بد أن نؤ 

 )20.(20من خالله أن حندد األطر اليت تقّرب لنا املقصود بأهل احلل والعقد
إن أهل احلل والعقد خيتلفون يف وظيفتهم ويف الشروط املتطّلبة منهم عن اجملتهدين، 

أشد من الشروط املتطلبة يف أهل احلل والعقد، وذلك فالشروط املتطلبة يف اجملتهدين 
الختالف مهّمة كل فئة عن األخرى، فأهل احلل والعقد يتوّلون املهّمة السياسّية يف البالد، 

 )21.(21أما اجملتهدين فمجال اختصاصهم غري ذلك

16  www.shura.com 
 .73د. حسين درويش، ومنصور العريض، الشورى يف دولة البحرين، مرجع سبق ذكره، ص   17
 .65إمساعيل، مبدأ الشورى يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  –د. البدوي   18
 .79إمساعيل، مبدأ الشورى يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  –د. البدوي   19
 -هـ 1404د. مهدي فضل اهللا، الشورى... طبيعة احلاكمية يف اإلسالم، دار األندلس، الطبعة األوىل،   20

 .161لبنان، ص  –م، بريوت 1984
يف الدميقراطية (دراسة مقارنة)، مرجع سبق ذكره، ص عبد احلميد إمساعيل، الشورى وأثرها  -د. األنصاري   21
225. 
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ومن خالل ما سبق خنلص إىل أن املقصود بأهل احلل والعقد: (تلك الصفوة من اجملتمع 
يت تتوىل األمور املهّمة لبناء مستقبل األّمة، وحتديد مصريها استنادا إىل غريهتا على مقّدراهتا، ال

وتضحيتها يف سبيلها، هبدف الوصول هبا إىل أعلى املستويات عرب مجيع األصعدة، ويف كل 
 امليادين). 

 ثانيا: شروطهم وصفاتهم. 
للمجتمع؛ وذلك ألن اآلراء اليت خترج  ميكن أن نعترب أهل الشورى هم املمثّلني احلقيقيني

عنهم تعّرب عن روح اجملتمع وتوجهاته، كما أّ�م يف غالب األمر يكونون حمال لثقة من ميثّلون، 
إال أن واقع ما يقومون به يفرض أن تتوافر فيهم بعض الشروط اليت تتحقق هبا أهليتهم ملا 

 يقومون به وهي:
لس الشورى مسلما بالغا عاقل، فال يكون غري فال بد أن يكون املرّشح جملالتكليف:  .1

املسلم من أهل الشورى يتحّكم يف شؤون املسلمني، فالذمي الذي يعيش يف دار اإلسالم ال 
 جيوز أن يكون من أهل الشورى.

كما أن الصغري ال يصلح هلذه املسئولية العاّمة؛ وذلك لغياب التأهيل عنده لتولّيها، 
ون ال يكّلف باملهّمة ألن العقل هو مناط التكليف، وهو قد وكذلك من غاب عقله كاجملن

فقد أداته، وليس املطلوب فيمن يتوىل هذه املهّمة العقل فحسب، بل ال بد أن يكون 
 صحيح التمييز، جّيد الفطنة، بعيدا عن السهو والغفلة، يتوّصل بذكائه إىل حل املعضالت.

ة؛ وذلك ألنّه مشغول بأمر سّيده، وال : فال جيوز للعبد أن يتوّىل هذه املهمّ الحريّة .2
ميلك الوالية على نفسه حىت ميلكها على غريه، وال ميكنه أن يتصّرف بكسبه، فكيف 

 يتصّرف بكسب الناس.
فيشرتط فيمن يكون من أهل الشورى أن يكون لديه إملام بالشريعة  العلم: .3

اجتهاده حكما شرعيا ثبت اإلسالمّية، ومعرفة باألحكام الشرعّية؛ وذلك حىت ال خيالف يف 
 ) 22.(22بالكتاب، أو بالسّنة، أو باإلمجاع

حبث د.سليمان الطماوي بعنوان: السلطات الثالث يف الدساتري العربية املعاصرة ويف الفكر اإلسالمي (دراسة   22
، واليت يشرف على إصدارها حسن 104مقارنة)، والذي نشر يف موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، اجلزء 

 .391اين، ص الفكه
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يرى علماء الشريعة أنّه ال جيوز أن يتوّىل أحد أمانة الشورى إال إذا كان  العدالة: .4
عدال... أي متصفا باألخالق الفاضلة، أو على حد التعبري... االستقامة، أو جتّنب الكبائر، 

 أن يكون صالحه أكرب من فساده، وصوابه أكرب من خطئه.وعدم اإلصرار على الصغائر، أو 
: وهو ما يعرب عنه احملدثون باألهلّية، ويندرج حتتـــها ما القدرة على حمل األمانة .5

 )23.(23تشري إليه النظـــم احلديثــــة من اشرتاط سن معّينـــة ملن يتوىل مهّمة الشـــــورى
فينبغي أن يكون املرّشح مواطنا يعيش يف دار اإلسالم، أّما املسلم الذي ال  المواطنة: .6

 )24.(24يعيش يف دار اإلسالم فإنّه ال يصلح أن يكون عضوا يف جملس الشورى
(املدير العام للمنظمة اإلسالمية للرتبية، والعلوم،  األستاذ عبد الهادي أبو طالبويرى 

شورى ال بد من توافر بعض الصفـــات فيــه، فال بد أن والثقافة) بأن املستشار يف جملس ال
 )  25.(25ميتلــــك جتربــــة طويـــلة يف حياته، ويكون من اهلــــوى براء، وكاتــــم للسر

 
 المبحث الثاني

 كيفّية اختيار أهل الحل والعقد
املسلمني  إن األمور املتعّلقة باختيار أهل الشورى يف اإلسالم جاءت عامة ومرنة مل تلزم

بعدد معني لرجال الشورى، وال بطريقة بعينها لكيفية اختيارهم، وال بنظام خاص لالقرتاع 
بينهم، بل أمرت هذه النصوص احلاكم بالشورى، وألزمت املسلمني أن يصدروا مجيع أمورهم 
بناء على الشورى، أما كيفيتها وتنظيمها فقد أوكل هذا إىل عرف اجلماعة ومستواها، 

 يف العصور املتعاقبة. وظروفها
يف زمن اخللفاء إال  يقطع أمرلقد اعترب أهل بدر بعد ذلك رجاًال للحل والعقد ومل 

مبشورهتم وكان هذا انتخابًا طبيعيًا هلم، فالرجال الذين مل جيبنوا يف لقاء كبدر ال بد وأن 
  لرضى اهللا تعاىل.يكونوا أهل ثقة املسلمني مجيعاً وحمل احرتامهم وتقديرهم بعد أن كانوا حمالً 

 -هـ 1407األردن،  –حممد عبد القادر، النظام السياسي يف اإلسالم، دار الفرقان، عّمـان  -د.أبو فارس   23
 .117م، الطبعة الثانية، ص 1986

 .76د.حسين درويش، ومنصور العريض، الشورى يف دولة البحرين، مرجع سبق ذكره، ص   24
 .121ام السياسي يف اإلسالم، مرجع سبق ذكره، ص حممد عبد القادر، النظ -د. أبو فارس   25
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وحقيقة أنه مل حيصل يف العصور املتتالية لإلسالم انتخاب جمللس شورى؛ وذلك ألن 
املستشارين بالفعل لو كان ما وصلوا إليه باالنتخاب ما جنح غريهم، فعلمهم وسابقتهم يف 

 اإلسالم، وجهادهم يف سبيله أّهلهم بطبيعة احلال إىل تلك املنزلة وهذه املكانة.
ينايف اإلسالم أن يكون للحاكم حق يف اختيار عدد حمدود من األفراد ليكونوا من  وال

رجال الشورى وأهل احلل والعقد فيهم، وسلب هذا احلق منه إذا وجد أن املصلحة يف ذلك 
ليست أيضًا باطلة شرعاً، بل كل ذلك من املصاحل املرسلة اليت مل يأت الشرع بإلغائها وال 

 االلتزام هبا.
يض األّمة الكامل النتخاب جملس للشورى جائز شرعًا وجعل عدد حمدود باختيار فتفو 

اإلمام جائز شرعاً، ويقّدر هذه املصاحل رأي األمة ومجهورها، كما أن للظروف واملالبسات 
 )26.(26دخل عظيم يف اختيار األسلوب املناسب لتطبيق هذه األحكام

تخذها يف اختيار أهل احلل والعقد ال بد أن وقبل أن نتطّرق إىل األساليب اليت ميكن أن ن
نعلم بأن ديننا احلنيف عندما أوجب األخذ مببدأ الشورى مل يصر على طريقة معّينة 
لالختيار؛ وقد كان الداعي إىل ذلك هو ترك احلريّة للمجتمع الختاذ ما يراه من طرق لتعيني 

 من ميثّله وفق ما يتناسب مع واقعه. 
نتعّرف على الطرق واألساليب املختلفة الختيار أهل احلل والعقد، فإننا وإذا أردنا أن 

 جندها متمثّلة يف أربعة أساليب نتناوهلا كالتايل:
: فال بد أن يشرتك مجيع أفراد الشعب اختيار أهل الشورى عن طريق االنتخاب .1

نتخاب مرتوكة على اختالف مستوياهتم وثقافاهتم يف هذه العملّية، إال أن وسيلة التعيني باال
ملا يتوافق مع اجملتمع، وإذا قال قائل بأن هذه الطريقة مل يعرفها اخللفاء الراشدون، فإن الرد 
عليه بأن ما أمرنا به هو إقرار مبدأ الشورى يف جمتمعنا، ومل نقّيد بطريقة ما لذلك، وما 

 يتناسب مع هذا العصر يف اختيار أهل احلل والعقد يتمّثل يف االنتخاب.
واقع اجملتمعات املعّقدة اليوم هو الذي جيعلنا نأخذ هبذا األسلوب، فلم يعد اجملتمع  إن

اإلسالمي جمتمعا بسيطا كالسابق، ووسيلة االنتخاب هي الوسيلة الوحيدة اليت تظهر عن 
 طريقها مزايا املرّشحني.

 .23عبد اهلادي، الدميقراطية والشورى، مرجع سبق ذكره، ص  -بو طالب   26
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هر أنه ال : (أما تبّني من حيوز ثقة املسلمني، فالظاأبو األعلى المودودي يقول األستاذ
ميكن أن خيتار له نفس ذلك الطريق الذي اختاره املسلمون يف بدء اإلسالم، خاّصة وأن ما 
يواجهنا اليوم من العقبات واملشكالت مل يواجه الناس حينذاك... فيجوز أن نستخدم اليوم 

 على حسب أحوالنا وحاجاتنا كل طريق مباح ميكن به تبّني من حيوز ثقة األمة).
 شك أن طريقة االنتخاب يف هذا الزمان هي أيضا من الطرق املباحة، بشرط وأضاف: (وال

 أن ال يستعمل فيها احليل والوسائل املرذولة)
أي  اختيار أهل الشورى حسب التدرّج االجتماعي (المكانة االجتماعّية للفرد): .2

ن التدرّج أن يتم اختيار أهل الشورى على حسب الفلسفة اليت يقوم عليها اجملتمع، فقد يكو 
يف اجملتمع حسب املنصب املايل للشخص كما هو احلال يف اجملتمعات الرأمسالّية، أو يكون 

 التدرّج حسب املكانة االجتماعّية، والدور الذي يقوم به املرّشح يف اجملتمع وهكذا.
وخنلص ما سبق إىل أن أهل احلل والعقد وفقا هلذه الطريقة هم من هلم شعبية يف 

) حيدد εمن هلم دور كبري يف خدمته، وقد كان هذا املبدأ يف عهد رسول اهللا (جمتمعاهتم، و 
 أهل الشورى حسب مكانتهم، وتضحياهتم، وتقواهم، وخدمتهم للدعوة اإلسالمّية.

: حيث يقوم رئيس الدولة باختيار أهل اختيار أهل الشورى عن طريق التعيين .3
على من عداهم يف النواحي اليت الشورى بناء على استفاضة أخبار فضلهم، وتقّدمهم 

 )27.(27يستشارون فيها
 اختيار أهل الشورى عن طريق الجمع بين األسلوب االنتخابي المباشر والتعيين: .4

وهذا الرأي يتمّثل يف تكوين جملسني... األول خيتاره الشعب مباشرة، والثاين يكون من ذوي 
، وهذا األخري يقوم بتعيني أعضاءه اخللق الكرمي، واخلربة، واالختصاص يف احلقول املختلفة

 اإلمام أو احلاكم، وتكون وظيفته حمّددة االختصاص.
ة تعيني أهل الشورى فيها ر من طرق يف كيفيّ وأرى بأنّه من خالل ما سبق أن مجيع ما ذك

من السلبيات ما فيها، وفيها من اإلجيابّيات ما فيها، فطريقة التعيني باالنتخاب املباشر من 
 جمدية؛ وذلك ألن الفئات املختلفة من الشعب ال تدرك مجيعها مدى التأّهل الشعب غري

فيمن ترّشح، كما أن غالب ما يسمعونه من دعايات يعلنها املرشحني ختلوا من اجلّدية، وقد 

27  www.shura.com 

www.alukah.net 

                                      

http://www.alukah.net/


26 
 الشورى ومعاودة إخراج األمة

 ملسنا ذلك يف كثري من الدعايات االنتخابّية.
د أيضا؛ وذلك ألن احلاكم أّما بالنسبة ألسلوب االختيار بالتعيني من قبل احلاكم فهو منتق

لن خيلو تعيينه من اهلوى، كما أنّه ال يستطيع أن يكون فكره وحده هو املدرك لالمتيازات 
 اليت ميكنه من خالهلا أن خيتار الشخص املناسب.

أما األسلوب الثالث وهو أسلوب االختيار وفقا للمكانة االجتماعّية اليت تتوافق مع فلسفة 
و أسلوب جّيد، ولكّنه غري واضح املعايري، كما أنّه صعب التطبيق يف اجملتمع وتوّجهاته فه

جمتمع تتزايد فيه التعقيدات يوما بعد يوم، وال ميكن أن تكون صفوة اجملتمع الذين نستطيع 
 أن نستثمر آراءهم من ضمن هؤالء فحسب.

أسلفنا ال  وبالنسبة ألسلوب اجلمع بني االنتخاب املباشر والتعيني فإن كال الطريقني كما
خيلو من السلبّيات، حيث أنّه ال ميكننا من خالل أي من هذين الطريقني أن خنتار الصفوة 

 احلقيقّية وأصحاب الرأي واملشورة يف اجملتمع.
ويف احلقيقة، ومن خالل ما تعّرض لآلراء السابقة من نقد ملسناه يف واقعنا الذي طّبقت 

إىل طريقة أرى فيها املثالّية يف انتقاء الصفوة اليت فيه هذه الطرق، فإن بنات أفكاري ترشدين 
 ميكن أن نتخذهم كمستشارين فيما ميس األّمة من شئون وقضايا.

ال ميكن أن خنتلف حول نقطة هاّمة وهي أن وظيفة املستشار يف أمور األّمة هي وظيفة 
نّتبعه يف اختيار  عاّمة جعلت للقيام مبصاحلها العاّمة، وأرى مما سبق أن أسلوب التعيني الذي

املوظف العام ميكن أن نطبق شيئا منه يف اختيار أهل احلل والعقد، وإذا انتهينا من اخلطوة 
األوىل وهي حتّقق الصفات والشروط املذكورة سابقا يف أهل احلل والعقد، وقمنا بالفعل عن 

يقة االختيار من طريق جلنة مكّلفة من حاكم املسلمني حبصرهم، تأيت اخلطوة الثانّية، وهي طر 
 بني هؤالء الذين توافرت فيهم الشروط والصفات.

وهذه املرحلة تتمّثل يف اختيار صفوة ممن توافرت فيهم الشروط، وهناك عّدة طرق هلذا 
االختيار، فيمكن أن تكون باالنتخاب، إال أننا رأينا ما تعّرضت له هذه الطريقة من نقد، 

ني ملن استجمعت فيه ملكات حسن الرأي، كما أن هناك واملتمّثل يف عدم إدراك مجيع الناخب
 طريقة أخرى وهي قيام احلاكم هبذا االختيار، وعرضنا ما هبذه الطريقة من سلبّيات.

إال أن هناك طريقة مثلى يف اختيار أهل احلل والعقد يف ظل املتغريات واملستجدات اليت 
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ابقات، وهي طريقة متّبعة يف معظم نراها يف واقعنا، وهذه الطريقة يطلق عليها نظام املس
النظم املعاصرة، ويتم بناء عليها االختيار وفق أسس موضوعّية تأخذ يف االعتبار قدرات 
وكفاءات املرّشحني ومدى صالحيتهم لتويل هذا املنصب اهلام، ويقوم بوضع قواعد هذه 

قرأ مراحلها يف املسابقات طبقا لقواعد تضعها جلنة مكّونة بأمر من احلاكم، واليت سنست
 اسرتاتيجيتنا العظمى لتفعيل مبدأ الشورى يف الباب األخري من هذا البحث.

هذه الطريقة تعطي اجملتمعات اليت تأخذ هبا كثريا من املكتسبات، منها العدالة يف توزيع 
مثل هذه املسئوليات وتكافئ الفرص، وحتقق الكفاءة فيمن يصل ويتأّهل ويكون من أهل 

كما أّ�ا تتمّيز بالدّقة، والنزاهة، واملوضوعّية، وذلك مىت حتققت وفقا لنظام   احلل والعقد،
دقيق وقوي، وليس هذا فحسب بل ال بد من املتابعة اجلّيدة، واإلشراف املباشر هلذه العملّية، 

 وذلك عن طريق جلان حمايدة تنبثق عن اللجنة األم.
الطريقة فهي تكون على حسب وضع أما بالنسبة للكيفّية اليت ميكن أن تتبع يف هذه 

اجملتمع، وتقوم اللجنة املكّلفة من قبل احلاكم بوضع اآللية الكفيلة اليت تسري عليها املسابقات 
 )28.(28حىت حتقق اهلدف املرجو من وراءها

وليس ما سبق فحسب هو الذي يّتخذ مع من يتأّهل وفقا للخطوات السابقة ألن يكون 
بعد توافر الشروط، واجتياز االمتحانات اليت يعتربون بعد من أهل الشورى، بل ال بد 

اجتيازهم إيّاها على درجة من التأّهل، أن تنّظم هلم بعض الدورات التأهيليــّة اليت تزيد من  
 كفاءهتم، وبالتايل حنقق األسلوب األمثل الختيار أهل احلل والعقد وفق ما سبق من ضوابط.

 
 المبحث الثالث

 والعقد، وكيفّية إبداء رأيهم واجبات  أهل الحل
 أوال: واجبات أهل الحل والعقد.

ونعين يف هذا املقام من مفهوم الواجبات اليت تقع على عاتقهم ما جيب أن يتمّثل يف 
شخصهم وذاهتم من صفات وخصال ينبغي عليهم أن يتحّلوا هبا، فيكونون بذلك متأّهلني 

عبد احلميد  إمساعيل، الشورى وأثرها يف الدميقراطية (دراسة مقارنة)، مرجع سبق ذكره، ص  -د.األنصاري   28
201. 
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 ملمارسة وظيفتهم على أكمل وجه.
ال شك أنه ينبغي أن يسلم أهل الشورى من الصفات الدنيئة، واخلصال الذميمة، واخلالل 
القبيحة، كاحلسد والتنافس الذي مينعهـــــــم من إبداء اآلراء الصائبـــــة، وجيعل آرائهم نابعــــة من 

ا رأوا رأيــــــــــا أال أهوائهم الشخصيّـــــــة بعيدة عن املصلحة العليــــــــا للدولة، فيجب عليهم إذ
 يتأخــــــروا يف إبداءه، أو يتباطئوا يف إمضاءه.

وينبغي كذلك أن تكون سريرهتم خالصة، فال يكتمون رأيا، وال خيونون أمانة، وأن جيتهدوا 
يف بذل النصح وإبداء الرأي، وجيب أال يبدوا آرائهم، أو يتربّعوا بالنصح قبل أن تطرح املسألة 

 ناقشة.للشورى وامل
إن واجب املشاورة واجب شرعي ال مدخل فيه للعصبّية والتعّصب، وال بد أن ينزل فيه 
على حكم األغلبّية، ويقف املستشار فيه حيث تقف اجلماعة، ويبتعد عن احلزبّية والطائفّية؛ 
وذلك ألنّه رهن للمصلحة العاّمة، فال بد عليه أن يتنازل عن رأيه إذا مل ير فيه 

 )29.(29الصواب
 ثانيا: كيفّية إبداء رأيهم.

 إلبداء الرأي عند املشورة طريقتان مها:
أن جيتمع أهل الشورى كّلهم، ويعملوا الفكر، وحييلوا النظر يف املسألة املعروضة  •

 للشورى، ويذكر كل واحد منهم ما وصل إليه فكره، وما قدحه خاطره، وما رآه يف املسألة.
يه يف سر وكتمان بعد أن حييل فكره، وجيهد أن يبدي كل واحد من أهل الشورى رأ •

قرحيته، ويقدح خاطره، وهذه الطريقة متتاز بأ�ا تستكد الفكر، وتستفرغ اجلهد، فكل واحد 
 )30.(30من أهل الشورى جيتهد يف إظهار الصواب؛ حىت حيظى رأيه بالقبول

العلن ال يف السر؛  وأرى يف الكيفّية املناسبة لتحقق الفعالية ملبدأ الشورى أن يكون ذلك يف
 وذلك لكي يسمع الباقي رأيه ويناقشوه فيه، أو يسمعوا ما يقول ويناقشوه يف وقت الحق.

أما بالنسبة للوقت املستغرق لكي يبدي املستشار فيه رأيه فإين أرى أن إبداء الرأي يف 

م، مطبعة 2000 -هـ 1420د راغب، أحكام الوظيفة العامة يف التشريــــع املصري، بكر أمح -د. الشافعي   29
 .120جامعة األزهر، ص 

 .82د.حسين درويش، ومنصور العريض، الشورى يف دولة البحرين، مرجع سبق ذكره، ص   30
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نفس الوقت غري جمد؛ وذلك ألن غالب املسائل إن مل تكن مجيعها مما يعرض على جملس 
الشورى يكتنفه الغموض، فضال عن كونه متصال باملصلحة الكلّية لألّمة؛ لذلك أرى ضرورة 
إعطاء الوقت املناسب للمستشار حىت يستغرق يف إعمال فكره، مث بعد ذلك يعطينا نتيجة 
ذلك اإلعمال، ويطرح للنقاش، وتبدى عليه املالحظات حىت يتوصل بعد تالقح األفكار إىل 

 اآلراء، والذي تتحقق فيه املصلحة العاّمة لألّمة.الرأي األصوب من 
 

 المبحث الرابع
 أهل الحل والعقد في العصر الذهبي

) كما هو حاهلا اآلن، فقد كان أهل الشورى من εمل تكن الشورى يف عهد النيب (
البارزين، وأهل الرأي، وذوي البصرية من الصحابة الذين اصطفاهم من خاّصته وصحابته، 

 ون املهاجرون، ومنهم املدنّيون األنصار.منهم املكيّ 
) خيتار مستشاريه إما لسبقهم إىل اإلميان واجلهاد يف سبيل اهللا، ولسماهتم εكان النيب (

العقلّية الظاهرة، وصفاهتم النفسّية الطاهرة، وإما ملا يتخّلقون به من أخالق رفيعة، وآراء 
 فّوقهم العلمي والفقهي.سديدة، وسجايا محيدة، أو لزعامة يف قومهم، أو لت

) فقد تغّريت  النظرة إليهم إذ τأّما أهل الشورى يف عصر سّيدنا أيب بكر الصّديق (
اقتصرت الشورى على أهل املدينة وحدهم، فكانوا ميثّلون الصفوة املمتازة من الصحابة، وهم 

 القّواد والعلماء، وأهل الورع والتقوى.
) حمافظا على أصحاب الرأي واملشورة، وكانت τاب (كما كان أمري املؤمنني عمر بن اخلطّ 

 له شورى عاّمة، وشورى خاّصة.
أما الشورى العاّمة فكان جيمع هلا يف املسجد كل أصحاب الرأي من املسلمني، وخاصتـه 
من كبار الصحابة والقرّاء، ويعرض عليهم كل ما يبدو له من األمور اليت متس مصاحل الناس،  

 ألراضي املفتوحة، وفرض اخلراج.كما فعل يف تقسيم ا
وأما الشورى اخلاّصة فكانت يف األمور اهلاّمة، واملسائل الدقيقة مما يتعّلق بالفتوى، 
والتشريع، والسياسة، واحلكم، والقضاء بني الناس فكان يستشري خاّصته من أعالم الصحابة  

 كعثمان بن عّفان، وعلي بن أيب طالب.
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ريهم إذا أعياه األمر املعضل؛ وذلك حلّدة عقوهلم، فكان وكان عمر يدعو األحداث ويستش
جيمع يف مشورته بني التثّبت واألناة، وأهل احلنكة و والتجربة، وبني أرباب الذهن املتوّقدة، 

 وذوي العقل احلاد، ومن مث فإنّه يعترب مؤسسا لألحكام الدستوريّة يف الدولة اإلسالمّية.
) فقد تقّلصوا إىل طائفة من أهل املدينة خاّصة وهم τوأّما أهل الشورى يف عهد عثمان (

قرابة البيت األموي احلاكم، ونتيجة لذلك عادت عصبّية العشائر والقبائل كما كانت قبل 
 اإلسالم.

) فقد كثر عددهم؛ وذلك ألنّه τوبالنسبة ألهل الشورى يف عهد أمري املؤمنني علي (
مشورته على أويل األمر، وال على أهل احلل والعقد اعتمد على مجهور األّمة، فلم يعتمد يف 

وذوي اآلراء الراجحة، وإمنا اعتمد على شيعته، ومجاهري املسلمني، ورؤساء القبائل والعشائر 
يف العراق، فضاع مركز أهل الرأي، وضاعت هيبتهم يف النفوس، وحتّللت اجلماهري من 

نافس بني املسلمني، ودب االنشقاق االمتثال والطاعة ألهل املشورة، وظهر النزاع والت
 )31.(31واخلالف يف صفوفهم

ويّتضح يل من خالل هذه القراءة املتأنّية هلذا العصر الذهيب بأن اختالف اآلليات اليت 
ارتكز عليها كل واحد منهم كانت على حسب املتغريات اليت عاصرها يف زمانه، فالرسول 

)εدولة اإلسالمّية يف عهده كانت يف طور ) كان يستعني مبن ذكرناهم؛ وذلك ألّن ال
التأسيس؛ ومن هنا كانت االستعانة بأكثر الناس بذال للدين، أّما سّيدنا أبو بكر الصّديق 

)τ فقد قصر الشورى على أهل املدينة؛ وذلك ألّن متّكن اإلسالم من القلوب مل يكن إال  (
لسّيدنا عمر فقد كان يعيش طور  فيها بعد أن ارتّدت القبائل وامتنعت عن الزكاة، وبالنسبة

البناء؛ لذلك جتد ما قام به تغلب عليه صفة البناء واعتماد أنظمة الدولة فيما يّتخذ، وقد 
أخذ مبا يتناسب مع الطور الذي عاش فيه، وهو يف رأيي من أفضل األنظمة اليت اتبعت يف 

الذي جعل أهل مشورته ومن  )τعهد اخللفاء الراشدين، خبالف ما قام به سّيدنا عثمـــــــان (
وإن كان له يف ذلك رأي استنادا إىل أن األقربني أوىل  -يقوم بشئون الدولة من أهله وأقربائه 

، إال أن ذلك أّدي إىل إمهال أهل الرأي اآلخرين يف األّمة واحنصار الرأي يف فئة -باملعروف 
 معّينة، وهذا ما أّدى إىل اشتعال الفنت يف عصره.

 .90إمساعيل، مبدأ الشورى يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  –د. البدوي    31
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) فإن ما قام به من إمهال ألهل الرأي واملشورة، وأخذه مبا يقوله العاّمة τام علي (أما اإلم 
الذين قد يكون فيهم من هو غري متأّهل إلبداء الرأي كما هو احلال اليوم يف ما تتعّرض له 
الدميقراطّية املباشرة من سلبّيات، فإن هذه الوسيلة غري جمدية وإن كان فيها إشراك للجميع 

م األّمة من أمور، ولذلك فإن الذي يستعني باجلمهور إلبداء رأيه فيما يتعّلق باألّمة فيما يه
من أمور فإن الرأي هنا وإن كان قد خرج عن إمجاع، إال أن هذا اإلمجاع غري متأّهل ككل 

 لطلب الرأي فضال عن إبداءه.
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 الفصل الثالث
 مجاالت الشورى وآفاقها

اإلسالم على عباده وضع بعض القواعد اليت قصر اإلدراك عندما فرض املوىل عّز وجل 
، وال جتوز خمالفته بأي حال من -واجب االتباع  -عنها وجعلها نظاما عاّما للمجتمع 

 األحوال، ومنه نستطيع أن نستقي باقي األمور اليت جعلها اهللا حمال الجتهادنا وتشاورنا.
اإلسالمي هو أن اهللا قد أمر بالشورى، إال  إن الدليل على ما سبق مما يؤّكد مرونة التشريع

أن ما يتعّلق بتفصيالهتا جعله رهن االجتهاد من أهل الرأي يف اجملتمع املسلم، لذلك فإن ما 
 يتعّلق بشئوننا حنن املسلمني مقّسم إىل قسمني.

أمور موقوفة ال حمل لالجتهاد فيها شرعها اهللا حىت تقوم الدنيا على  القسم األّول: •
اليت ال تشوهبا الشوائب، وتتوافق على الدوام مع سائر املتغريات، وإذا أردنا أن نضرب  شريعته

مثاال عليها فهناك الصالة اليت هي عماد الدين، فال مشاورة يف وجوهبا من عدمه مثال، 
وهناك ما يتعّلق بأركان اإلسالم، واألمور الغيبّية مما ال يدركه العقل، وحظر أن يكون حمال 

 الرد.لألخذ و 
: األمور الدنيويّة اليت ال نص فيها، وليست من املسّلمات، وهي من القسم الثاني •

األمور اليت ترك اهللا فيها لألّمة حتديد املصلحة، وهذه األمور تدخل يف دائرة الشورى، وتكون 
 حمال للتشاور بني أهل الرأي يف اجملتمع اإلسالمي.
و أمر يستشار فيه، فهناك أمور قد نص إن دائرة الشورى حمّددة، فليس كل موضوع أ

الشارع على حكمهما فال يستشار فيها؛ ألن آراء الرجال ال تقّدم على الوحي، وقد جعل 
اإلسالم ميدان الشورى ميدانا فسيحا، فالناس يتشاورون يف كل أمورهم وأحواهلم ما مل 

 يصطدم ذلك مع نص من الشريعة السمحة من كتاب، أو سّنة، أو إمجاع.
هكذا فهم الصحابة (رضوان اهللا عليهم) أمر الشورى، وكانوا قبل أن يعرضوا عليه املسألة ,

)، فإن كانت الثانية أبدوا آرائهم εيسألونه إن كان يف األمر وحي أم هو اجتهاد من النـــيب (
 وإال فال.

) أن يعطي غطفان εومن دالئل ما سبق ما حدث يف غزوة اخلندق عندما أراد الرسول (
لث مثار املدينة شريطة أال يقاتلوا املسلمني، ويعودوا إىل بالدهم، وبعث ألجل ذلك إىل ث
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) يستشريمها، فقاال له قبل أن يبديا رأيهما: رضي اهللا عنهماسعد بن معاذ، وسعد بن عبادة (
(يا رسول اهللا... أمرا حتّبه فنصنعه، أم شيئا أمرك اهللا به ال بد لنا من العمل به، أم شيئا 

صنعه لنا... قال: بل شيء أصنعه لكم، واهللا ما أصنع ذلك إال ألنين رأيت العرب قد ت
رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عليكم من شوكتهم إىل 

 أمر ما، فأشارا عليه وخالفاه وأخذ برأيهما.
ا من املسلمني؛ وذلك أما ما يتعّلق باهلدنة اليت حصلت يف احلديبية فلم يستشر فيها أحد

ألن ما حصل يف صلح احلديبّية وحي من اهللا سبحانه وتعاىل، فلم تكن حمال للشورى، وبناء 
 )32.(32على ذلك مل حتصل االستشارة فيها

وسوف نستعرض يف هذا الفصل من خالل مبحثني األول نتحدث فيه عن ما يتعّلق 
فيها على وجه العموم والشمول، أم أ�ا باألمور اليت مل يرد فيها وحي... وهل تكون الشورى 

مقصورة على األمور املهّمة فحسب؟، والثاين نتحّدث فيه عما يكون حمال للشورى من 
 موضوعات ميكن أن نتشاور فيها ونصل بعد التشاور إىل رأي.

 
 المبحث األول

 نطاق الشورى وآفاقها
حمال ملا ورد فيه دليل  تقّدم احلديث بأن الشورى ذات نطاق حمّدد وال جيوز أن تكون

شرعي قطعي، ومن هنا أصبحت اآلفاق اليت ميكن أن تكون حمال للشورى ليست على 
إطالقها، إال أن هناك تساؤل يثور وهو أنه إذا كانت األمور الدينّية البحتة كالعقائد، 

مور والعبادات، واحلالل واحلرام خترج عن نطاق الشورى فعلى ماذا يكون التشاور بالنسبة لأل
 اليت ليس فيها وحي... هل هو مقصور على األمور املهّمة، أم هو على سبيل الشمول؟

ويرى فيه أصحابه أن حمل الشورى ال ميكن أن يشمل سائر املوضوعات   االتجاه األّول:
مما مل يرد فيه نص، وإمنا يقتصر على األمور اهلاّمة، واملسائل الدقيقة اليت حتتاج إىل الرؤية 

ر، وإعمال الفكر والنظر، ومؤّدى ذلك أن احلاكم ليس مبلزم أن يرجع على أهل والتبصّ 
 الشورى والرأي يف كل صغرية وكبرية من أمور األّمة وسياستها.
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 وقد استند هذا االجتاه فيما يقول إىل األدلّة اآلتية:
) مل يستشر يف بعض املوضوعات رغم أمهيتها، فبعض املؤمنني، وبعض εأن الرسول ( •

 نافقني استأذنوا منه يف ختّلفهم عن القتال يوم تبوك، فأذن هلم مع ضعف أعذارهم.امل
) واخللفاء الراشدون ألهل الشورى كانت من εأن املسائل اليت رجع فيها الرسول ( •

املسائل الدقيقة، واملشكالت اخلطرية اليت حتتاج إىل إلعمال الفكر، وتدقيق النظر، أما ما 
 للشورى.عداها فلم تكن حمال 

أن مواضع الشورى يف الشريعة ليست حمددة حتديدا بّينا معّينا، وإّمنا حّثت الشريعة  •
الغرّاء على الشورى يف مهام األمور على اإلطالق، خاصة وأن احلكومة اإلسالمّية مل يكن 
هبا دستور مكتوب، أو تنظيم مدّون يبّني اختصاصات اخلليفة، ويوّضح األمور اليت يستشري 

 أهل الشورى.فيها 
: ويرى هذا الرأي أن الشورى مشروعة يف كل أمور الدولة، ومجيع شئون االتجاه الثاني

 احلياة، ومل تقتصر على مسائل حمّددة أو موضوعات بعينها.
 ويؤيد أصحاب هذا الرأي قوهلم بالتايل: 

، وهو نص عام يشمل الدين وأمرهم شورى بينهم)عمومية األمر يف قوله تعاىل: ( •
 والدنيا معا، وال خمصص له من الشارع فيبقى على عمومه.

) كان يستشري يف كل القضايا املشكلة، ومل يتحدد يف عهده نطاق εأن الرسول ( •
 للشورى يف األمور اليت ال نص فيها.

أن اإلسالم جعل الشورى أصال عاما لكل شئون املسلمني، ومل يقصرها على جمال دون  •
 دائما يف أي شأن كان.آخر، فيجب أن يستعان هبا 

مما سبق جند يف االجتاه األول بعض األمور اليت جتعله صعبا يف الواقع العملي، فاملسائل 
املهّمة وغري املهّمة ليس هلا معيار جامع ومانع حيددها، كما أ�ا ختتلف باختالف األنظار،  

هو يعين أن  كما أّن عدم حتديد موضوعات الشورى ال يعين قصرها على مهام األمور، بل
 )33.(33لألّمة احلريّة يف حتديد األمور حمل التشاور دون جعلها وفقا ملعايري غري متضحة

وأرى أن املوضوعات اخلارجة عن نطاق ما ورد فيه وحي أو نص قطعي تكون حمال 
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للشورى على وجه الشمول، وال ميكن حتديد هذه املوضوعات وفقا ملعيار األمهّية أو غريه من 
اليت قد تكون حمال لألهواء الشخصّية، وإذا أردنا أن نوّضح ما ميكن أن يكون حمال  املعايري

للشورى من موضوعات فإن ذلك يكون عن طريق اتفاق األّمة، أو ما درج فيها من عرف 
موافق للشريعة، أو يكون القرار يف حتديد كو�ا حمال للشورى من عدمه يرجع إىل أهل 

من املعايري اليت ميكن أن توّضح الرؤية فيما حيقق مصلحة  الشورى أنفسهم، أو غري ذلك
 األّمة، إضافة إىل تناسبها مع واقع اجملتمع.

ولنضع يف احلسبان بأن كل شيء ميكن أن تستخدم فيه مقّدرات األّمة، أو قد ينعكس  
ها سلبا أو إجيابا على مستقبلها ال بد أن يكون حمال للتشاور، فمثال االتفاقيات اليت تعقد

الدولة لبيع الثروات، أو جذب االستثمارات، أو أي أمر ميكن أن يؤثّر على واقع اجملتمع 
  بكل جوانبه ال بد أن يكون حمال للشورى سواء أتعّلق هذا األمر بالدين أو بالدنيا.

 
 المبحث الثاني

 محل الشورى وأبرز موضوعاته
اليت تفتقر إىل استشارة، فهي إن حمل الشورى وأبرز موضوعاته يتمّثل يف مجيع األمور 

) بأن εمستوعبة جلميع شئون احلياة استيعابا مطلقا، وقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل رســـــوله (
يشاور أصحابه يف األمر الذي هو ما يتعّلق بسياسة األّمة ومصاحلها الدنيويّة، وهذا هو 

 مذهب مجهور األّمة.
لعهد النبوي فكانوا يتشاورون يف مجيع األمور سواء وبالنسبة لرؤساء الدولة اإلسالمّية بعد ا

أكانت أحكاما أم أمورا أخرى، وخيرج عن نطاق ذلك األمور اليت حسمت واتضح فيها 
 )34.(34احلكم الشرعي مبا ال يدع جماال للنقاش

وإذا أردنا أن نستعرض بعض املواضيع اليت ميكن أن تكون حمال للشورى فإننا جند أبرزها 
 لتايل: متمثل يف ا

 أوًال: سياسة األمة في السلم والحرب.
إن األمة اإلسالمية حتمل عقيدة نشطة تلزم أتباعها باحلفاظ عليها أوًال، مث الدعوة إليها، 
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واألمة يف حركتها النشطة بدعوهتا وقيامها بنشر رسالة اإلسالم اليت تؤمن أ�ا رسالة اهللا، 
حروباً، وتربم عهوداً، وجتنح للسلم أحياناً وانقسام الناس معها على هذا النحو ختوض 

وللحرب أحيانا أخرى، ويف كل هذه األحوال حيتاج األمر منها إىل دراسة وافية لقوهتا وقوة 
أعدائها، والشروط اليت ينبغي أن توّقع العهود هبا، ومىت جتنح للسلم؟، ومىت تنشط للحرب؟، 

حد، ولذلك كان أول جماالت الشورى يف وهذا كله ال حيتمله عقل واحد، وال حيوطه رأي وا
 النظام اإلسالمي هو تنظيم وختطيط سياسة األمة يف السلـم واحلرب.

إن الشأن األهم بالنسبة لألمة هو األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، والدعوة إىل دين اهللا 
هاد ال حبسب إمكانياهتا، وجهدها، ووسعها، والفرد الواحد ولو كان ميلك أهلّية االجت

يستطيع أن يقرر مدى طاقة األمة وما ينبغي عليها أن تقوم به حنو تنفيذ أوامر اهللا عز وجل 
هلا بقتال الكفار والدعوة إىل دينه، وال يستطيع أيضًا أن يصل إىل الكيفيات واألحوال اليت 

 ن. تشن فيها احلرب أو يركن فيها إىل السلم، ولذلك كان ال بد من الشورى يف هذا امليدا
وخالصة هذا األمر أن امليدان األول من ميادين الشورى هو سياسة األمة اإلسالمية مع 
غريها من األمم قتاًال، أو سالماً، أو عهداً، أو صلحاً، وال يقرر هذا احلاكم املسلم مبفرده بل 

 مبجموع آراء األمة وفكرها. 
 .ثانياً: أولويات التطبيقات لألحكام الشرعية

ال مبعىن  -ألوىل اليت ستقابل أي حكم إسالمي مبفهوم الكلمة الشرعي إن املشكلة ا
فاألّمة اإلسالمية بعد  -هي أولويات التطبيق لألحكام الشرعية -الكلمة العريف الكاذب 

ضياع اخلالفة منها، وقيام الدول يف أرضها على أسس وطنية ال على أساس عقائدي إمياين، 
ة احلكم ومزامحة القوانني األخرى له نشأت فيها بذلك اإلسالمي من منصالتشريع وإزاحة 

أوضاع بعيدة كل البعد عن تشريع اإلسالم وروحه، فقانون العقوبات اإلسالمي بوجه عام 
مبعد عن دائرة الواقع، وكذلك قوانني السياسة اخلارجية، وطائفة كبرية من األحكام 

 أمام احلاكم اإلسالمي متمثّلة يف االقتصادية واالجتماعية، ولذلك فستكون املشكلة األوىل
تطبيــــــق الشريعــــــة اإلسالميــــة؟, وهل يبدأ هبذا  يبدأ احلاكـــــم اإلسالميهذا السؤال... من أين 

التطبيـــــــق كله دفعة واحدة ويف يوم واحــــــد، أم يتدرج يف اإلصالح والبنــاء؟، وإذا كان مذهبه 
 ن ذلك ليقدمه على املهم؟التدرّج فما هم األهم م
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وهنا يأيت دور األولويات يف تطبيق الشريعة، وهذه األولويات سيختلف النظر فيها كثرياً، إذ 
بينما يرى أناس أن النظام االقتصادي يأيت يف املقدمة سريى آخرون أن تطهري اجملتمع أوىل 

هّمات، وسينادي من ذلك، وسيدافع آخرون عن رأيهم بأن السياسة اخلارجية هي أهم امل
آخرون بتطبيق قانون العقوبات أوًال وقبل كل شيء، وال شك أن جملسًا للشورى جيتمع فيه 
أولوا العلم والفضل من املسلمني سيقرر بعد نظر ونقاش اخلطة اليت يراها أمثل لتطبيق 

حبث الشريعة اإلسالمية تطبيقًا كامًال، وهذا هو اجملال الثاين من جماالت الشورى... إنه 
األولويات يف تطبيق شريعة اإلسالم وذلك حسب مالبسات الوقت، وأحوال الناس 
واستعداداهتم، والقوة املهيأة للحكومة إسالمية اليت تريد تطبيق اإلسالم وسط هذا الطوفان 
اهلائل من أفكار اجلاهلية ومعتقداهتا، ووسط طوفان آخر من الفسق والرذائل عّم وجه األرض  

واالحنالل، ولن تكون هذه مهمة يسرية أبدًا بل أ�ا مهّمة شاقة للغاية؛ أل�ا كلها بالفساد 
تقتضي علمًا واسعاً، وحكمة عظيمة، وال يفهم هذا إال من عرف منهج التشريع الرباين 
وتدّرجه حسب استعداد النفوس وقبوهلا، وعرف منهج اإلسالم يف تربية اجلماعة املسلمة 

أوتوا نصيبًا قليًال من العلم فإ�م يظّنون أن حاكمًا مسلمًا يستطيع واألّمة املسلمة، وأما من 
أن يطّبق الشريعة اإلسالمية يف األّمة بني عشّية وضحاها، وهذا سذاجة وجهل، وإذا كان 
األمر هبذه األمهّية واخلطورة فال ميكن أن يكون للرأي الواحـــــد الوصول إىل الـــحق يف هذا 

 كانت الشورى يف هذا الصدد من أهم األمور.  األمر اخلطري، ولذلك
 ثالثاً: اختيار اإلمام أو الخليفة

إن املبدأ األساسي يف الظروف الطبيعية اآلمنة الختيار احلاكم هو الشورى، وليس هناك 
طريق غري ذلك، وجيب على احلاكم أال يتجاوز هذا املبدأ إذا تقّلد هذا املنصب عن طريق 

 فالتسلط وفرض السلطان بالقّوة مرفوض شرعاً.الغلبة وفرض السلطان، 
وإذا كانت  الشورى هي املبدأ األساسي لوصول احلاكم إىل احلكم فالواجب أن ال جيعل 
الواقع التارخيي دليًال شرعيًا يتبع ويقاس عليه؛ وذلك ألن الواقع التارخيي خاضع متاماً 

س هو انعكاس للواقع النظري للظروف واملالبسات اليت تأخذ جمراها، وتفرض نفسها، ولي
 الشرعي.

 رابعاً: توجيه النظام المالي

www.alukah.net 

http://www.alukah.net/


38 
 الشورى ومعاودة إخراج األمة

إن النظام املايل يف احلكم اإلسالمي نظام حمّدد وواضح من حيث مصادر الثروة العامة، 
وبيت املال، وكذلك من حيث وجوه الصرف، ويف كل ذلك  نصوص واضحة جلّية يف 

ال ميكن البت فيها برأي الفرد احلاكم،  الكتاب والسنة، ومع ذلك فهناك كثري من الفرعيات
وال بد فيها من الرجوع إىل آراء أهل الشورى، وكذلك هناك كثري من املالبسات واحلاالت 
اخلاصة االستثنائية توجب إيقاف العمل ببعض الفرعيات، أو استحداث فرعيات أخرى، 

ن الرجوع فيها كمصدر وعملية التشريع هذه باإليقاف أو اإلحداث ال ميكن وال جيوز أن يكو 
 وحيد للتشريع إىل رأي الفرد احلاكم بل ال بد من الرجوع يف ذلك إىل حكـم الشورى.

إن النظام املايل يف اإلسالم خاضع كلية للشورى يف اإلسالم سواء من حيث اإلشراف 
ل  واملراقبة، أو من حيث تقدير الضرورة واحلاجة واملصلحة يف تشريع مصادر إضافية جلمع املا

كالصدقات والضرائب، أو من حيث تقدير حاجة كل قسم وهذا ميدان عظيم من ميادين 
 الشورى يف اإلسالم.

 خامساً: رقابة الحاكم وتسديده:
وهو امليدان اخلامس من ميادين عمل أهل الشورى، وهو الرقابة على احلكم وتسديد 

تور الشرع ونصوص الكتاب احلاكم، فاحلاكم يف اإلسالم ليس حاكماً مطلقاً، وهو مقيد بدس
والسّنة، وقد أعطى اهللا سبحانه وتعاىل لكل مسلم حق اإلنكار للمنكر سواء صدر هذا من 
عاّمة الناس أو خاصتهم، فالقائد واإلمام يف اإلسالم معّرض للنقد واإلنكار عليه مىت خالف 

 ).εنصاً من كتاب اهللا (جل وعلى)، أو سنة رسوله (
عهود الظلم واجلاهلية قد جعلت ذات احلاكم فوق النقد، وجعلت  وإذا كانت الدساتري يف

من تعرض لنقده كأمنا تعرض لنقد الدولة وقدسّية النظام، وهبذا جعل األمراء واحلّكام وامللوك 
آهلة تعبد من دون اهللا سبحانه وتعاىل، فالذي حيكم وال معقب حلكمه هو اهللا، والذي ال 

وتعاىل؛ وذلك ألنه العليم بكل شيء، وأما غريه فمعرض يسأل عما يفعل هو اهللا سبحانه 
 للخطأ والزلل والغفلة بل وللهوى وامليل مع املصلحة. 

وإذا كان التقومي والتسديد للحاكم حقًا بل واجبًا على كل مسلم كان وجوبه على أهل 
يفرضه الشورى ألزم وأحرى، ولذلك فإن حق التسديد والتقومي واجب يفرضه االلتزام بالدين و 

أيضًا التفويض من األمة، واالستئمان من احلاكم فهو واجب من ثالث جهات... من اهللا 
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الذي أخذ العهد على أهل العلم بالبيان وعدم الكتمان، ومن األمري الذي ائتمن أهل 
 الشورى على تقوميه وتسديده، ومن عموم الناس الذين فوضوا يف شؤو�م أهل الشورى.

واجبات األساسية جمللس شورى يف ظل نظام إسالمي نصح احلاكم وهبذا نعلم أن من ال
 )35.(35وتسديده، وهو واجب القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 
 الفصل الرابع  

 الشورى والتنمية
ال شك أن مجيع اجملتمعات البشريّة تسعى إىل وضع األنظمة املختلفة وتبتكر فيها ألجل 

للبالد والعباد، فدعاة الدميقراطّية يف الغرب يرجعون تطّورهم إيل هذا حتقيق التطّور والتنمية 
النظام الذي تقوم عليه سياساهتم، وإذا أردنا أن ننقب يف األنظمة الغربّية بغرض استكشافها، 

 فإننا سنجدها زاخرة بكثري من النظم اليت أقّرهتا شريعة اإلسالم.
اهلدف، بل كانت التنمية للمجتمع اإلسالمي ) خالية من هذا εومل تكن دعوة رسول اهللا (

من أبرز أهداف دعوته، فهو من بداية دعوته إىل منتهاها كان يسعى إىل بذل كل جهده من 
أجل حتقيق التنمية الثقافّية، واالجتماعّية، والسياسّية، والفكريّة وغريها من اجملاالت اليت 

ان أساسه مبادئ اإلسالم وتعاليمه بىن ترتقي باجملتمع وتنهض به، ومن هذا املنطلق الذي ك
اإلنسان القوي الذي يبين، ويعّمر، ويطّور، فتحّقق بعد ذلك بفضل هذه الرتبّية اجلاّدة التنمية 

 للفرد اليت تنعكس بشكل أكيد على النسق الكّلي، والصورة البارزة للمجتمع املسلم.
ا نكابده من مآسي التخّلف إن ما نعانيه اليوم من ضعف التنمية للمجتمع املسلم، وم 

عن الركب احلضاري نرجع سببه إىل ختّلينا عن مصدر قّوتنا وتنميتنا املتمثّلة يف تعاليم ديننا 
السمحة اليت لو عكسناها على واقعنا ملا كان حالنا كذلك، وهذا ال يعين بأي حال من 

أعلى صوت بأن قّوة األحوال أن عاصفة التغيري لن هتب لتنسف واقعنا املنكسر، بل نقول وب
اجملتمع املسلم اليت انفصلت عنه منذ قرون ستعود ال حمالة، وستنعكس بعد ذلك بالتنمية 
ليس على املسلمني فحسب، بل على اإلنسانّية مجعاء، وهذه هي حقيقة االستخالف الذي 

ّوة اهللا سّخرنا اهللا له، وإنه وإن ضاع دورنا فيه فإنّه سيعود واقعا يفرض نفسه على الساحة بق

 .47رى يف الشريعة اإلسالمية،  مرجع سبق ذكره، ص إمساعيل، مبدأ الشو  –د. البدوي   35
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 وتوفيقه، إال أن ذلك مشروط بعودة املسلمني إىل روح اإلسالم وتعاليمه.
وإذا أردنا أن نقرأ واقع التنمية يف اجملتمعات املسلمة املعاصرة فإنه ال بد علينا أن نستبشر 

فيه بأن ما يطّبق اليوم من أنظمة يف اجملتمع وإن كان يفتقد النظرة اإلسالمّية الكّلية، إال أنّه 
 شيء من روحه، ومبشيئة اهللا سيكون يف الغد بفضل سواعد املصلحني فيه كل روحه.

 
 المبحث األول

 تجارب بعض مجالس الشورى في الدول اإلسالمّية في عملّية التنمية
إن جمالس الشورى احلالّية حتّقق بعض متطّلبات التنمية إىل حد ما، ومن هذه اجملالس اليت 

التنمية للمجتمع يف كل اجملاالت املختلفة (جملس الشورى العماين)،  وضعت يف اسرتاتيجيتها
والذي سعى يف خطّته التنمويّة إىل تعزيز املستوى املعيشي للمواطن، وضمان استفادته من 

 مثار التنمية، واحملافظة على مكتسبات النهضة، والعمل على صيانتها وتطويرها.
يف خطّته يساعد يف تكوين قاعدة اقتصاديّة فالدور الذي جعله جملس الشورى العماين 

صلبة تؤّهل لدخول عصر العوملة االقتصاديّة مبا حتمل من منافسة وتسابق على مراكز 
التسويق، والسيطرة عليه عن طريق املوازنة الدقيقة بني جودة اإلنتاج، ومعقولّية األسعار، وهذا 

ورة تضافر كاّفة أطراف اجملتمع وخباّصة املستوى من النضج والقدرة االقتصاديّة يستدعي بالضر 
 أجهزته الرقابّية واالستشاريّة يف تفاعلها مع األجهزة اإلنتاجّية.

وإذا أردنا أن ندرس اخلطّة اليت وضعها جملس الشورى العماين يف ذلك فإننا جندها متمثّلة 
حلالّية، مع القيام يف قيام جلان اجمللس بدراسة املوضوعات املدرجة على برنامج عملها للفرتة ا

بزيارات ميدانّية ولقاءات مع املسئولني يف خمتلف املواقع، وجهود تبذل هنا وهناك، وكل ذلك 
هبدف الوصول إىل تكوين رؤية تكاملية للتنمية االقتصاديّة يف ظل عامل التكتالت 

قلة النوعّية االقتصاديّة، واليت تسعى الدولة فيه إلثبات نفسها على خريطة العامل، وحتقيق الن
يف إطار اخلطّة املوضوعة حلقبة من الزمان، وليس االهتمام باجلانب االقتصادي فحسب، بل 
هناك اهتمام باجلانب البيئي حىت ال تأيت التنمية االقتصاديّة على حساب التنمية البيئّية اليت 

فر جهود تعترب مصلحة للمواطن  جتب محايتها، ومن أهم ما خيدم هذه االسرتاتيجّية تضا
املواطنني للعمل على خلق بيئة صحّية تساعد على حتقيق اإلجناز الكبري املتمّثل بالنهوض 
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 )36.(36االقتصادي للبالد
ومن خالل ما سبق جند أن أهل الشورى يف سلطنة عمان كانوا حيرّكون دّفة التنمية 

تمع، وتطّوره، وبروزه االقتصاديّة يف البالد، واليت ستنعكس بشكل كبري على حتقيق رفاهية اجمل
على ساحة املتغريات والتحديات، وإنه مما ال شك فيه أن هذا التحّرك مل يكن إال استجابة 
للوصول لدولة الرفاهية اليت تسعى مجيع الدول إىل الوصول إليها؛ وذلك ألجل النهوض حبياة 

 املواطن بالعمل على تسخري مقّدرات بالده خلدمته بيده.
هـ نقلة حضاريّة لقلب العامل اإلسالمي... اململكة العربّية 1412ولقد كان العام 

السعوديّة، فقد أقر نظام الشورى يف اململكة استجابة للتغريات العاملّية واحملّلية، واستجابة 
واعية لتطلعات األّمة، ومل يكن واقع الشورى وليد تلك الساعة، بل هو امتداد ملا أقرّه امللك 

رمحه اهللا)، حيث قال يف بالغه التارخيي الذي ألقاه يف مّكة املكرمة يف املؤسس عبد العزيز (
هـ: (سنجعل األمر يف هذه األرض املقّدسة 1343الثاين عشر من مجادى األوىل من عام 

هـ أصدر امللك عبد العزيز نظام جملس الشورى، 1346بعد هذا شورى)، ويف احملّرم من عام 
وأسهم يف وضع األنظمة والقوانني يف تلك املرحلة  وكان ميارس آنذاك وظائف حيويّة،

هـ امتدادا هلذا اجمللس، إال أن 1412التأسيسّية املهّمة، وقد كان اجمللس الذي أقر يف العام 
نظام كان أكثر دّقة، وأكثر تنظيما، ومتوافقا مع متغريات العصر؛ وذلك ألجل أن يسهم يف 

 )   37.(37صعدة، ويف كل اجملــــــاالتدعم عجلة التنمية يف البالد عرب مجيع األ
 

 المبحث الثاني
 واقع عملّية التنمية في الوطن العربي

إذا أردنا أن ندرس واقعا مهما على خريطة العامل اإلسالمي، فإننا سوف تكون لنا قراءة 
لرؤية يف كتاب للدكتور مهدي احلافظ، والذي بعنوان (حنو رؤية إمنائّية للعامل العريب)، وقد 
تبّني لنا من خالل رؤيته للتنمية املوجودة على أرض هذا الواقع بأ�ا تنمية ضعيفة حبكم 
الضعف اإلداري ملقّدرات األّمة، وعدم وجود التأّهل إلدارة هذه املكتسبات واملقّدرات مبا 

36  www.shura.com 
37  www.alwatan.com 
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يضمن مستقبل يربز الوطن العريب كبيئة انطالق للتنمية املستدامة لألّمة، وسوف نستعرض 
التفصيل شيئا من هذه الرؤية لنقف على أبرز معّوقات التنمية يف الوطن العريب،  بشيء من

 إضافة إىل بعض التعقيبات عليها. 
يرى الدكتور مهدي عبد احلافظ يف رؤيته اإلمنائّية للوطن العريب بأن عمليات التحّول  

ريّة وشاملة الدميقراطي يف الوطن العريب أصبحت ضرورة هاّمة وملّحة تستلزم معاجلة جذ
ضمن رؤية إمنائّية مستقبلّية تدعو خللق املؤسسات، وإشاعة املسائلة وفق قواعد وضوابط 
واضحة، وأنا أوافقه بأن ما يدعو إليه سيحّقق التنمية، ولكن ليست كالتنمية اليت ستتحقق 

خاب عن طريق صفوة اجملتمع وأهل الشورى فيه، والذين يتم اختيارهم بوسيلة غري وسيلة االنت
املباشر اليت أرى فيها بأّ�ا مل نتمّكن من خالهلا من إيصال الصفوة والنخبة من اجملتمع إىل 

 )38.(38جملس التمثيل واختاذ القرار يف كل ما يهم اجملتمع
إن ما نعانيه وفق ما أرى يف عاملنا العريب اليوم أننا منلك شيئا ال بد أن نضع له اسرتاتيجّية 

عه ولألسف وفق رؤية عشوائّية فرديّة ال تسهم بالشكل املطلوب يف عميقة، وحنن نتعامل م
االستغالل اجلّيد ملقّدرات األّمة، ويف املقابل جند من يعتمد على ثرواتنا قد سّخر من خيّطط 
لتحقيق التطّور والتنمية جملتمعه على حسابنا؛ وكل ذلك يرجع إىل أن لديه بعدا اسرتاتيجيا 

 يتوافق مع شىت املتغريات.ينطلق منه ويطّوره مبا 
وقد بّني الدكتور يف رؤيته إىل دور الدولة وحدودها بأن على الدولة مبا تأّسس عليه نفسها 
من نظام أن تقوم مبا هو كفيل بتوفري ضمانات مؤسسية لعملية صنع القرار، مث العمل على 

ة اليت ينبغي أن تضع تأمني التنمية املطّردة، وهذا هو الدور احملوري هلا، وهذه هي الوظيف
النظام الذي حيققها هلا على أكمل وجه، ولن تكون كذلك إال إذا كانت متطّلعة إىل دولة 

 القانون اليت حترتم سيادة القانون يف التشريع واملمارسة، وبذلك تصل إىل مرتبة املؤسسة.
أّن ما جنده يف معظم الدساتري العربّية ال يعدو إال أن يكون إشارات إىل مصطلح  إال

الدميقراطّية الذي فيه إىل حد كبري شيء من مشاركة الشعب، بغض النظر عن جوانبه 
السلبّية، وتعارضه مع مبدأ الشورى، وليست اإلشارات إىل نظام الدميقراطّية فحسب بل 

شعب، واجملالس التمثيلّية، وفصل السلطات، واحرتام اإلرادة هناك عبارات تشري إىل حكم ال

38  www.shura.gov.sa 
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الشعبّية، ولكن جند يف املقابل أنه ال توجد أي مؤسسات جتّسد ذلك، رغم أن هذه 
املصطلحات ترّغب فيها الشريعة اإلسالمية على نسقها اجلميل الذي ال يلتفت إليه 

ق سيجدون مكاسب كثرية من وراءه، املسلمون يف وضعهم ألنظمتهم، ولو التفتوا له فإّ�م حب
وسيفّعل دور اجلميع يف بناء الدولة احلديثة اليت تتجاوب معها املتغريات ّألّ�ا تدركها، وال 
تكون حتت سيطرت تلك املتغريات والوصايات اخلارجّية اليت ال تنوي اخلري ملستقبلنا، بل 

 تنوي سيطرة علينا هتدم كل روح الطموح فينا.
تور مهدي يف نظرته اإلمنائّية إىل ضرورة تفعيل احلياة السياسّية كعامل مهم يف ويؤّكد الدك

عملّية التنمية، ويعين بذلك ضرورة وجود تفاعل سياسي بني احلاكمني واحملكومني، وبني 
مجيع مؤسسات الدولة، ومجيع اجلمعيات، واألحزاب، والتنظيمات، وذلك من خالل احلوار 

ب واملنّظمات يف اجملتمع املدين املتطّور، ويف املقابل ولتحقيق ما واحرتام حق تشكيل األحزا
سبق تأيت الضرورة امللّحة مبحاربة الفساد بكل أشكاله، والتصّدي له جبميع الوسائل، وال 
ميكن أن نتصّدى هلذه اآلفة إال بتفعيل جمال الدميقراطّية واملساءلة، وبأن تأخذ األجهزة 

 ) 39.(39لمجتمع مبا ال يدع جماال لتفّشي هذه الظاهــــرةالرقابّية دورها الفّعال ل
وبشكل عام ينتهي كتاب الدكتور مهدي احلافظ خبالصة تشرح ضرورة أن يتحقق 
االستغالل اجليد ملقّدرات األّمة، وذلك وفق رؤية اسرتاتيجّية، ومنظومة عمل يضعها اجملتمع، 

ائّية متقّدمة للعامل العريب هو حتد فكري   ويؤّكد الدكتور على ذلك بقوله: (إن حتديد رؤية إمن
كبري أمام مجيع املعنيني ببناء مستقبل آمن ورغيد للشعوب العربّية، سواء كانوا خرباء وخمتصني 
وناشطني، أو رامسي سياسة وصّناع قرار، ولعل األهم يف صياغة هذه الرؤية هو اعتماد منهج 

اح الربامج والسياسات العملّية املطلوبة موضوعي صحيح لبلورة معامل هذه الرؤية، واقرت 
 لتجسيدها على أرض الواقع.

إن الرؤية  املنشودة هي تلك اليت تدور يف سياق واضح وحمدد... سياق السعي لتحقيق 
تنمية بشريّة مستدامة، ويشّكل بناء اإلنسان عمادها ومبتغاها، أّما أركا�ا وأسسها فتقوم 

نساق التطّور املادي باإلفادة التاّمة من الثروات الطبيعّية يف على إيالء اهتمام كبري لتطوير أ

م، ومتت طباعته عن طريق مؤسسة 1996مهدي، حنو رؤية إمنائية للعامل العريب، منظمة اليونسكو، -د. احلافظ   39
 .7، ص 2005أيار/ مايو، 4، األربعــــــــــاء 81يام)، عدد األيام للصحافة والنشر كملحق لصحيفتها اليوميـــة (األ
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ـط والغاز) بوجه خاص، فضال عن معاجلــــــــــة شّح املياه، النفـاألقطار العربّية واهلايدروكربونات (
اق ووضع اسرتاتيجيــــــّة مدروسة إلدارة املوارد املائّية وكيفيّــــــة استثمارها، ويقرتن تطوير األنس

القيمي بغية إحداث �ضة ثقافّية شاملة تستهدف وعي  –املاّدية بتطوير النسق الثقايف 
اإلنسان، وتطوير نظام قيمه، وأمناط سلوكه على حنو يكفل جعله مواكبا لروح العصر، 

 ومتطّلباته، وإجنازاته.
غـــري بناء دولة هذا هو الطريق املأمون لصنع �ضة تقدمية حقيقية، وال ميكــــــن تصّورها من 
 ) 40.(40 املؤسسات واحلكم الصاحل كشرط ال بد منه لنجاح أي مشروع حتديثي طموح)

 
 المبحث الثالث

 دور الشورى في إنجاح خطط التنمية
إن الدول واجملتمعات تتسابق يف وضع خطط للتنمية من أجل تقّدمها و�وضها حيث 

لتحقيقها خالل فرتة زمنية معينة، فعامل حتصر املواد والطاقات وتضع أهدافًا معينة تسعى 
الغد، عامل ال يرحم اجملتمعات الضعيفة اليت ال تطور أوضاعها مبا يتناسب وعامل القرن 

 اجلديد.
وخلطة التنمية مخسة عناصر رئيسية البد من توافرها حىت حتقق اخلطة أهدافها، وهذه 

 ا فيما يلي:العناصر اخلمسة مرتبطة بالشورى ارتباطاً وثيقاً، نوضحه
 أوالً: دور الشورى في اختيار الخطة التنموية المناسبة.

إن اجملتمعات حباجة إىل خطط للتنمية، واخلطط التنموية عديدة، وما يصلح جملتمع قد ال 
تساعدنا يف اختيار اخلطة املناسبة؛ ألن صفوة العقول  –هنا  –يصلح جملتمع آخر، والشورى 

يت جتتمع للدراسة والتشاور البد من أن تتوصل إىل اخلطة وأصحاب اخلربات والكفاءات ال
املثلى، بدًال من اخلطط التنموية اليت فشلت يف حتقيق أهدافها؛ وذلك أل�ا مل تأخذ حّظها 

 من الدراسة والشورى، فضّيع اجملتمع ماال، ووقتاً، وجهداً. 
ال، وخاصــــــــة أن الزمن ليس يف واجلهد، وامل فبالشـــــــورى حنسن االختيـــــار، ونوفّر الوقت،

صاحلنــــــــا، فالفجوة االقتصاديـــــــة والعلميــــــــة بيننا وبني الدول املتقدمة تزداد اتساعًا يومًا بعد 

 .12مهدي، حنو رؤية إمنائية للعامل العريب، مرجــــــع سبق ذكره، ص  -د.احلافظ   40
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 يوم.
 ثانياً: دور الشورى في توفير المناخ األمن.

دهر؛ وذلك ال يكفي حسن االختيار فحسب، فاخلطة حتتاج إىل مناخ آمن حىت تنجح وتز 
أل�ا يف جو التمّرد والثورات لن يأمن اجملتمع، ولن تنجح اخلطة، وال شك أن الشورى تساعد 
على إجياد املناخ اآلمن املستقر، وذلك عن طريق إفساح اجملال حلرية التعبري ونقد األوضاع 

إىل  السلبية (سلمياً)، وبذلك جيد اجملتمع املتنّفس العلين والصحي واملناسب فلن يلجأ
أساليب العنف، والتنظيمات السرية، وحركات التمّرد، واخلروج املسّلح، ويتحّقق أمن احملكوم 
إذ أنه لن يفاجأ بطلقة طائشة أو سيارة مفخخة، ويتحقق أيضًا أمان احلاكم، فالشورى 

: (حكمت... τ –صّمام أمان للحاكم واحملكوم، ولعلنا نذكر قول رسول كسرى لعمــــــر 
 فأمنت... فنمت)، فاألمن مثرة العدالة والشورى. فعدلت...

 ثالثاً: دور الشورى في كسب الحماس والتأييد.
ال يكفي توافر العنصرين السابقني، فخطة التنمية حتتاج إىل محاس األفراد  وتأييدهم 
للخطة وتفانيهم يف تنفيذها مبزيد من العمل، واإلنتاج، والتعّلم، ولن نستطيع كسب احلماس 

اجلهود إال إذا اقتنع الناس جبدوى اخلطّة وأمهيّتها هلم، ولن يقتنع الناس إال إذا صار  وحشد
عندهم الوعي الكايف هبا، ولن يتحقق ذلك إال إذا شاركوا فيها، واطّلعوا عليها عن طريق 
وسائل اإلعالم املختلفة، وسامهوا يف إبداء آرائهم ومالحظاهتم وتأّكدوا من أن مثرات اخلطّة 

د عليهم بالنفع يف شكل ارتفاع مستوى معيشتهم، وتقدم وطنهم وازدهاره، وكل ذلك ال تعو 
يكون إال بالشورى، فبالشورى واملشاركة يستطيع الناس أن يتفّهموا أبعاد اخلطة مث يقتنعوا هبا 

 فيتحمسوا هلا؛ ألن اخلطة خطتهم، وقد وضعت مبشاركتهم ومن أجلهم.
 دة األمة.رابعاً: دور الشورى في ضمان وح

إن تضافر اجلهود، وتوّحد املشاعر، وتقارب األفكار أمر ال بد منه لضمان وحدة األّمة، 
فاجملتمعات اليت يسود فيها التناحر الطائفي، والتعّصب املذهيب والسياسي لن تستطيع أن 

 توّحد جهود أفرادها إلجناح خطّة التنمية.
نسجام االجتماعي، والثقايف، والسياسي والشورى يف هذا املقام تساعدنا على حتقيق اال

عن طريق الندوات واللقاءات بني اجلماعات، والفرق، والطوائف يف جو من التشاور احلر 
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حيث يتم حل كثري من اخلالفات وتتقارب املشاعر واألفكار، ويتكون رأي عام موّحد يف 
 القضايا األساسية واحليوية للمجتمع.
 لقيادات والكفاءات وتكوين الرأي العام المستنير.خامساً: دور الشورى في ظهور ا

وهذا العنصر اخلامس هو أهم العناصر يف هذا املوضوع، وهو يستند إىل دور الشورى يف 
التنشئة االجتماعية األوىل، والرتبية يف نطاق األسرة واملدرسة، فخطّة التنمية حتتاج إىل القيادة 

 ء، والرأي العام املستنري.الفّعالة، واجلهاز اإلداري املساعد الكف
والقيادة الفّعالة، والكفاءات السياسية والعلمية أساسها التنشئة االجتماعية األوىل، فاألسرة  
كما ترّيب الطفل يكون، وطفل اليوم قائد املستقبل، فإذا كانت الرتبية أساسها الشورى فإن 

باألسرة وصعودا إىل املدرسة الطفل تتاح له الفرص السليمة لتنمية شخصيته وقدراته، بداية 
وبقّية التنظيمات االجتماعية كالنادي واجلمعيات الرياضية، والعلمية، والثقافية، كما أن مناخ 
الشورى العام يف اجملتمع كذلك يهيئ الفرص هلذه الكفاءات ويشّجعها لتوّيل املناصب 

 القيادية.
التنموية إال باهليئة اإلدارية املعاونة، مث إن القيادات بنفسها ال تستطيع ضمان جناح اخلطط 

 وأفراد هذه اهليئة هم أيضاً نبت الرتبية القائمة على الشورى أو مثرة من مثراهتا.
وكذلك ال القائد الكفء، وال اجلهاز اإلداري املساعد الفّعال يضمنان جناح اخلطّة، ما مل 

ت األجهزة اإلداريّة يكن هناك رأي عام مستنري وواع يكون باملرصاد لكشف سلبيّا
والتنظيمات املختلفة يف اجملتمع، وتسليط الضوء على األوضاع السلبّية فيها هبدف 
تصحيحها أوًال بأول، وذلك عن طريق أجهزة اإلعالم املختلفة من صحافة، وإذاعة، وتلفاز، 

 وحماضرات عامة.
إال عن طريق الشورى، وال يغيب عن بالنا أن تكوين الرأي العام املستنري والواعي ال يتم 

 ابتداء بالرتبية املتوازنة، وانتهاء بإشاعة املناخ احلر يف اجملتمع.
إن هذه هي أهم العناصر املطلوبة لنجاح خطّة التنمية ودور الشورى يف حتقيقها، ولعل 
القارئ جيد يف غياب بعض هذه العناصر من مشروعات التنمية العربية ما يكون إجابة 

 )42( 41وحة: ملاذا مل تنجح خطط التنمية يف اجملتمعات العربية اإلسالمية؟للتساؤالت املطر 

 .23مهدي، حنو رؤية إمنائية للعامل العربـــــــي، مرجع سبق ذكره، ص  -د.احلافظ   41
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خنلص مما سبق إىل أننا حباجة إىل نظام متكامل يقوم عليه اجملتمع املسلم؛ وذلك من أجل 
تفعيل أكرب لعملية التطوير والتنمية، وبدون إشراك اجلميع يف هذه العملّية فإننا لن حنّقق أي 

ات، وإن ما نسعى إليه من وراء خلق هذا النظام املتكامل هو حتقيق القّوة مكتسبات أو تطّلع
والوجود للمجتمع املسلم على خريطة العامل، ولن يكون ذلك مبا يفرضه علينا اآلخر من 
ضرورة التغيري يف النظم، وال يف تقليد اآلخرين، إمنا يكون ذلك بوضع رؤية تكاملية تقوم 

اإلسالمّية وتكاملها، وال شك أن نظام الشورى من أبرز تعاليم أسسها على تعاليم الشريعة 
شريعتنا السمحة، ولكن هذا املبدأ حيتاج إىل حتوير يتناسب مع القواعد العاّمة واملبادئ الكلّية 
للشريعة اإلسالمّية، وعندئذ فقط سنتمّكن من حتقيق الوصول للغاية املرجّوة واملأمولة، ولكن 

يلة ووضعها وفق دراسة علمّية جاّدة، ليس لتحقيق التنمية فحسب ذلك مرهون جبودة الوس
 باعتبارها أبرز أهداف األّمة، بل لتحقيق مجيع ما يرفع من شأن األّمة ويعظم قدرها.  
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 الفصل الخامس
 الشورى  والمرأة

مل حتز املرأة على مكانة يف اجملتمعات اإلنسانّية أكرب من املكانة اليت حصلت عليها من 
الشريعة اإلسالمّية، فمنذ بزوغ فجر اإلسالم وبداية الدعوة اإلسالمّية واملرأة تتحقق هلا 
مكاسب كثرية عرب مجيع األصعدة، وبعبارة أكثر صراحة ارتفعت مكانة املرأة يف اجملتمع 

 اإلسالمي بشكل كبري.
ب على األعمال لقد سّوى اإلسالم بني الرجل و املرأة يف احلقوق اإلنسانية فكفل هلما الثوا

الصاحلة على السواء، ومسح هلما بالعلم والفتيا معا، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مبا 
 )43.(42يتناسب مع طبيعة كل منهما

لقد اكتسبت املرأة يف اجملتمع اإلسالمي أهلية دينّية، واقتصاديّة، واجتماعّية، ويتحّتم 
 احلياة، وقد جاءت هذه املنح اإلهلّية للمرأة ليتحقق منطقيا بأن هلذه املواهب واملزايا دورها يف

هلا دور يف بناء اجملتمع وتنميته، ومبا ال يتعارض مع طبيعتها املخلوقة عليها، ومن هنا كانت 
اإلناطة يف بعض األمر للرجل واملرأة معا، واإلناطة يف بعض األمور للمرأة وحدها؛ وذلك ملا 

 العمل وطبيعتها اليت خلقت عليها.يتحّقق من تناسق بني تأدية هذا 
ومما جيب التنويه إليه بأن تقسيم األعمال والقيام بالواجبات خيتلف إىل حد ما باختالف 
األزمان والبيئات، وما يهم يف هذا املقام بالنسبة للمرأة هو أن تعيش دورها يف اجملتمع، 

وال بد عليها أن هتيّأ وتأخذ مكا�ا يف الصف املتماسك واملتعاون على قيمه ومصاحله، 
نفسها وفق متطلّبات الواقع الذي تعيشه، فتبين برناجما مدروسا جيعلها أكثر فاعلّية يف 
جمتمعها، وعندئذ سيتحقق الدور املطلوب منها وفق ما جيعل دورها يف اجملتمع من منطلق 

 ديين حبت.
يه النساء األوائل اللوايت كن إن ما تعانيه املرأة املعاصرة اليوم من ضياع لدورها، مل تكن تعان

ذوات دور فّعال وبّناء يف اجملتمع، وإذا أردنا أن نستكشف منبع ذلك فإننا جنده من ضعف 
للتخطيط العميق حلقائق اإلميان باعتبارها حقيقة وجود املرأة، وباعتبارها القيمة العليا اليت 

عبد احلميد إمساعيل، العامل اإلسالمي املعاصر بني الشورى والدميقراطية (رؤية نقديّة)، الطبعة  - د.األنصاري  42
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 تتعّلق هبا اهلمم، وتستحث إليها اجلهود.
املسلمة جاّدة يف حتقيق مكا�ا يف الوجود فلتدع تقليد أختها الغربّية يف وإذا كانت املرأة 

إباحّية السلوك، وطلب املساواة املطلقة بالرجل وحنوها دون مراعاة الختالف طبيعتها، 
ولتعش واقعا يف جمتمعها ينطلق من جوهر عقيدهتا ودينها، وبذلك سيتحقق هلا االندماج 

 تناسب مع وضعها وطبيعتها.   والفاعلّية يف اجملتمع مبا ي
إن عدم فهم املرأة لفلسفة اإلسالم يف نظرته إليها، واستمرارها يف االعتماد على نظرة غريه 
هو الذي أفقدها هويتها، وهو الذي جعلها تبحث عن نفسها بعد أن كانت يف واقع 

ل ويكسب الرزق، الشريعة اإلسالمّية ال تقل دورا يف اجملتمع عن الرجل، فإذا كان الرجل يعم
فهي قد أنيطت إليها وظيفة عظيمة وهي تربية اجليل املسلم، والعمل على هتيئته ملواجهة 

 التحّديات.
إن املسألة اليت تزيد اجملتمع اإلسالمي تعقيدا هي عدم قيام كل فرد فيه بالدور الذي أنيط 
به، وبالدور الذي يناسبه، ومن هذا اإلشكال يتوّلد اختالط األدوار، وبالتايل نعاين من 
ضعف يف جودة العمل، وهذا األمر جيعلنا يف هذه الدراسة العلمّية هلذا املبدأ العام يف 

اإلسالمّية نتناول دور املرأة يف إرساء هذا املبدأ؛ وذلك كي نفهم إن كان له دور  الشريعة
 يذكر يف ذلك أم ال. 

ومن أجل تقريب أكثر لدور املرأة السياسي يف الشريعة اإلسالمّية سوف نتناول فيما يلي 
املوضوع  ما يتعّلق باملرأة ومدى أحّقيتها يف عضوية جملس الشورى، وهناك ثالثة آراء يف هذا

نسردها مع أدلّتها، هذا باإلضافة إىل املناقشة هلذه األدلة؛ وذلك حىن نصل إىل الرؤية 
 )44.(43الشرعّية الراجحة اليت تبّني مدى أحقّية املرأة يف عضويّة جملس الشورى من عدمــه

 { مدى أحّقية المرأة في عضويّة مجلس الشورى }
عضويّة جملس الشورى كأي حق سياسي آخر،  يعترب موضوع البحث يف أحقّية املرأة يف

واملقصود باحلقوق السياسّية: هي تلك احلقوق اليت يشرتك األفراد مبقتضاها يف شئون احلكم 
 واإلدارة، كحق االنتخاب، وحق الرتشيح لعضويّة اهليئات النيابّية أو غريها.

حبت، ومن هذا وال شك أن حق الرتّشح للمرأة يف عضويّة جملس الشورى هو حق سياسي 
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املنطلق فقد جرى عليه االختالف يف اآلراء كأي حق سياسي آخر، وإذا أردنا أن نستعرض 
بشيء من التفصيل جممل اآلراء اليت تناولته، فإننا جندها ثالثة آراء نتناوهلا مع املناقشة، مث 

 احملاولة باخلروج برأي راجح من بينها:
القدامى وبعض املعاصرين، وحاصله عدم : وهو رأي مجهور الفقهاء االتجاه األول .1

إعطاء املرأة أي حق سياسي مبا فيها حق الرتّشح لعضويّة جملس الشورى، وقد استدل هذا 
 :االجتاه تدعيما لرأيه مبا يلي

الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى ﴿: استدل هذا الفريق بعموم قوله تعاىل: من القرآن الكرمي .1
 )45(.44﴾ُه بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِبَما أَنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهمْ النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَّ 

فهذا الدليل وفق ما يستنتج منه هذا الفريق حصر القوامة يف الرجال؛ ألن املبتدأ املعّرف 
 بالم اجلنس منحصر يف خربه، ولكّنه هنا حصر إضايف... أي بالنسبة للنساء فقط.

مث إن اجملالس النيابّية تقوم مقام القوامه جلميع شئون الدولة؛ وذلك ألّ�ا تسّري دّفة السياسة 
 يف الدولة.

وقد رد أصحاب االجتاهات األخرى على هذا االستدالل بأن هذه اآلية قد نزلت يف 
ظ سبب خاص بواقعة معّينة، إال أن أصحاب هذا االجتاه رد على ذلك بأن العربة بعموم اللف

 )46.(45ال خبصوص السبب
كما أثار املعارضون هلذه الرأي بأن املقصود بعموم هذه اآلية فيما يتعّلق بقوامة رب األسرة 
على أسرته، وال عالقة هلا باحلقوق السياسّية بدليل تركيب اآلية وسياقها، وكذلك يدحض 

تيم، ونظارة مال الوقف العموم املّدعى بأن الوالية قد ثبتت شرعا للمرأة يف وصايتها على الي
وغريها من الواليات، فالقوامة للرجل على املرأة ال تكون سلبا ألية والية أثبتها الشرع وأناط 
هلا املسئولّية فيها، وبشكل عام فإن األدلّة القرآنّية اليت سردها هذا الفريق أدلّة ضمنية مل تأيت 

ئون األسرة، وقوامة الرجل يف أسرته يف سياق التصريح، كما أّ�ا من حيث املضمون تتناول ش
 يف معظمها.

م، 1983 -هـ 1403البهي اخلويل، اإلسالم وقضايا املرأة املعاصرة، دار القلم، دولة الكويت، الطبعة الرابعة،   44
 .30ص 
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): (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب ε: قول النيب (من السّنة النبويّة املطّهرة .2
للب الرجل احلازم من إحداكن)، فهذا دليل على أفضلّية الرجل، وكمال عقله، وهلذا فهو 

 القّوام يف اجملتمع.
بنقصان العقل والدين وفق ما فّسرهتا النصوص النبويّة، وقد نوقش هذا الدليل بأن املقصود 

بأن نقصان العقل هو أن شهادة املرأة نصف شهادة الرجل، أما نقصان الدين فهو عدم 
 الصالة وقت احليض والنفاس، فاألمور يف ذلك مفّسرة، فال داعي لتعميمها.

صف شهادة الرجل ال يدل وما أقرّته الشريعة السمحاء بالنسبة لكون شهادة املرأة تعادل ن
على انتقاص منها، بل كان لغرض التلبية لطبيعتها اخلاّصة اليت ختتلف عن الرجل، فهي 

 تغلب عليها العاطفة والنسيان، ولذلك جاء احلكم الشرعي السابق املتعّلق بالشهادة.
جل يف كما أن املصادر الشرعّية تؤّكد بأنّه إذا كانت شهادة املرأة تعادل نصف شهادة الر 

بعض املواطن، فإن مثّة مواطن أخرى تنفرد فيها املرأة دون الرجل؛ وذلك التصال املرأة هبذه 
 )47.(46املواطن على حنو ميّكنها من االستحضار والتذّكر أكثر من الرجل

وخنلص مما سبق بأن املراد من نقصان عقل املرأة ال يعين بأن الرجل أرجح عقال عليها، بل 
رجل يتحّكم فيه بقدر أكرب منها؛ وذلك لغلبة العاطفة عند املرأة، وهذا ما يعين بأن عقل ال

جعلها مؤهّلة ألمور ال يستطيع الرجل القيام هبا، ومن هنا يتأّكد لنا وفق ما نراه من جتارب 
 )48.(47واقعّية بأن عقول النساء أحيانا أعظم من عقول الرجال يف التفكري واختاذ القرار

): εذا الرأي بدليل آخر من السّنة النبويّة وهو قول رســـــــول اهللا (كما استدل أصحاب ه
(لن يفلح قوم وّلوا أمرهم امرأة)، فهذا احلديث صريح يف عدم الفالح ملن يوّيل ويسند أمور 
الدولة للمرأة، وينذر خبسارة وعدم جناح ملن يقدم على هذا األمر، وعموم لفظ قوم يشمل  

 لنساء، أو من الرجال فقط.كون القوم من الرجال وا
وإذا أردنا أن نبحث يف معىن كلمة (أمر) يف احلديث جند أن املراد به... األمر العظيم، 
وهو اإلمامة واحلكم، وعدم الفالح يف هذا التولية يوجب االبتعاد عنها، والنقول كثرية عن 

عبد احلميد  إمساعيل، الشورى وأثرها يف الدميقراطية (دراسة مقارنة)، مرجع سبق ذكره، ص  –د. األنصاري    46
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 )49.(48العلماء والفقهاء يف التحذير من إناطة الواليات العظمى للمرأة
) ملا بلغه أن أهل εوقد نوقش هذا الدليل بأنّه خمصوص بواقعة معّينة وهي أن الرسول (

فارس قد مّلكوا عليهم بنت كسرى؛ وذلك لعدم وجود من يتوّىل احلكم من البنني، فاألمر 
خاص هبذه الواقعة لعدم الصالحّية يف رجاهلم، ومما يؤّكد على ذلك أن مثة أقوام قد وّلوا 

ء فأفلحوا، ومن هنا فإنّه جيب التخصيص للعمـــــوم هبذه الواقعة، وهي واقعة أمرهم للنسا
 فقدان امللك للرجـــــال الصاحلني مما جيعله مضطرا إىل العدول إىل النساء.

إال أن أصحاب االجتاه األّول رّدوا على االستدالل خبصوصّية هذا احلديث بأن هناك 
فظ ال خبصوص السبب، فال ختصيص يف هذا احلديث قاعدة أصولّية بأن العربة بعموم الل

 الذي ورد على سبيل العموم.
: إن الوالية العاّمة قصرهتا الشريعة اإلسالمّية على الرجال، اإلمجاع والواقع التارخيي .3

والواقع العملي يؤّكد على ذلك منذ فجر اإلسالم، فإنّه مل يثبت أن شيئا من هذه الواليات 
املرأة ال مستقّلة، وال مع غريها من الرجال، وذلك على الرغم من وجود العاّمة قد أسند إىل 

نساء يف ذلك األوان على درجة كبرية من الفقه والثقافة، ورغم ذلك مل يطلب منهن 
االشرتاك يف هذه الواليات، ولو كان مثّة مسوّغ شرعي لذلك ملا أمهل، فمثال مل تشرتك يف 

 البيعة العاّمة بعدها، وهناك اجتماعات شوريّة كثرية عقدها البيعة اخلاّصة يف السقيفة، وال يف
) ومل يدع إليها املرأة، ومل تول أبدا على األمصار، لذلك فاإلمجاع منعقد يف اشرتاط εالنيب (

 الذكورة كشرط لإلمامة والواليات العاّمة.
اإلسالم وقد نوقش أصحاب الدليل السابق بأن تقّلد النساء للواليات العاّمة يف صدر 

) أم الشفاء حسبة السوق، واحلسبة بال شك من τحمقق ومؤّكد، فقد وّىل عمر بن اخلطّاب (
 )50.(49الواليات العاّمة

: فإذا كانت املرأة ال تصلح ألن تكون إماما للناس يف الصلوات؛ وذلك لعّلة القياس .4
الحيتها للواليات األنوثة، فمن باب أوىل أ�ا ال تصلح للواليات العاّمة، كما أ�ا عدم ص
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 العاّمة قياسا على عدم صالحيتها للقضاء، والعّلة كذلك األنوثة وغلبة العاطفة.
وقد نوقش استدالل هذا الفريق بالقياس بأن عدم صالحية املرأة لذلك مل تكن لعّلة 
األنوثة، كما أن قياس عدم الصالحّية للصالة مع عدم الصالحّية للوالية هو قياس مع 

 لك الختالف شروط وجمال كلتا الصالحيتني. الفارق، وذ
أما بالنسبة للقياس مع عدم صالحيتها للقضاء كدليل بالقياس على عدم صالحيتها 
لإلمامة العظمى لعلة األنوثة كذلك، فإنّه يرد عليه بأنه ما دامت الوالية قد أقّرت شرعا هلا 

 )51.(50فهي ممكنة يف أي والية
أة حضور جمالس الرجال؛ ألن ذلك مما ال يتفق مع : فليس من مصلحة املر املصلحة .5

 آداب اإلسالم يف احلفاظ على مسعتها وكرامتها.
وقد نوقش هذا الدليل بأن املمنوع هو مزامحة الرجال، واخللوة احملّرمة، والتكّشف والتهّتك، 
ال شهود مشاهد اخلري ومصاحل الدين والدنيا يف حدود اآلداب اإلسالمّية، وال شك أن 

 )52.(51اقشة ذلك يف اجملالس اليت تبحث يف مصاحل املسلمني هو نوع من القرباتمن
وقد أورد أحد املؤيّدين هلذا الرأي بأنه ميكن للمرأة املشاركة يف جملس الشورى لكن ليس يف 
مجيع اختصاصاته، فمجلس الشورى له دور يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وله دور 

تقنني، والتنظيم، واإلصالح وهذين االختصاصني ال مانع من مشاركة يف تقدمي مشاريع ال
 املرأة فيها.

أما األمور اليت متس سياسة الدولة، واألمور املصرييّة لألّمة، وما يتعّلق بالوالية العاّمة فتكون 
 من اختصاص الرجال الذين هم صفوة اجملتمع وأهل احلل والعقد فيه دون النساء.

هذا يف إمكانية عكسه على أرض الواقع بتكوين جملس شورى خاص  ويقّدم يف تصّوره
باملرأة يكون خمتصا باختاذ القرار فيما يتعّلق بشئون املرأة واألسرة، باإلضافة إىل تقدمي مشاريع 
اللوائح والنظم إىل جملس الشورى الرئيسي، باإلضافة إىل مشاركة يف األمر باملعروف والنهي 

 % للمرأة.100شيح فيه والرتّشح بنسبة عن املنكر، ويكون الرت 
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ومما ميكن أن يكون من اختصاص هذا اجمللس كذلك ضرورة الدفاع عن حقوق املرأة 
املهضومة، والتصّدي لدعوات اإلفساد، وصيانة املرأة واجملتمع من خماطر االختالط، وكل هذه 

ابط يراعى فيها االختصاصات ال بد من أن يراعى فيها ضرورة أن تكون املمارسة وفق ضو 
 ) 53.(52واجباهتا األسريّة، وأحواهلا الفطريّة وظروفها

: وهو ملعظم علماء الشريعة املعاصرين، وهم يرون أن اإلسالم مل حيرم االتجاه الثاني .2
املرأة من حقوقها السياسّية باستثناء رئاسة الدولة، ولكّنهم يرون أن اجملتمع املعاصر مل يتهيّأ 

 احلقوق مزاولة فعلّية، ويستدلون على ما يذهبون إليه باألدلة التالة:بعد ملزاولة تلك 
)، 54.(53﴾َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ ﴿: قوله تعاىل: من القرآن الكرمي .1

فاآلية تفيد أن للمرأة حقوقا يف مقابل الواجبات املفروضة عليها، وهذا يعين املساواة بني 
 يف احلقوق والواجبات.الرجل واملرأة 

ورد يف سياق آيات الطالق، والسياق مقصور على احلقوق  وقد نوقش هذا الدليل بأن قد
 الزوجّية، وليس فيها دليل على منح املرأة احلقوق السياسّية.

وهناك آيات كثري ختاطب املرأة والرجل على قدم املساواة، مما يدل على تساويهما يف 
د على ذلك قول الدكتور عائشة عبد الرمحن: (ومبقتضى هذه احلقوق والواجبات، ويؤكّ 

النصوص يثبت كمال إنسانّية املرأة، ويتقرر هلا كل ما يتعّلق هبذه اإلنسانّية من حقوق، وما 
 تتحّمل من تكاليف وتبعات، وأن مناط التكليف فيها واحد هو العقل).

وفد األنصار يف بيعة العقبة ) قد بايع النساء من ε: أن الرسول (من السّنة النبويّة .2
الثانية، حيث أنه كان من بينهما امرأتان، ويف هذا يقول الدكتور فؤاد عبد املنعم: (ففي هذه 
البيعة شاركت املرأة بالعهد السياسي على نفسها وماهلا بالدفاع عن مبادئ اإلسالم ورسوله، 

 وهذا يعين اشرتاكها يف احلقوق السياسّية).
: لقد شاركت املرأة مبقدار ما تزّودت به وأحداث التاريخ اإلسالمي اإلمجاع السكويت، .3

من علم ومعرفة يف احلياة العامة يف عهد الصحابة، بل إن املرأة قد اشرتكت يف أكرب عهد 

عبد احلميد إمساعيل، الشورى وأثرها يف الدميقراطية (دراسة مقارنة)، مرجع سبق ذكره، ص  –د. األنصاري   52
308. 
 .228البقرة    53
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سياسي لنشر الدعوة اإلسالمّية والدفاع عن أهلها كما حدث يف بيعة العقبة الثانية، وقد  
رأي فيأخذون به من غري أن ينكر عليها أحد يف ذلك، كانت تشارك أهل احلل والعقد ال

 وهذا بال شك يعترب إمجاعا سكوتيّا منهم على جواز مشاركة املرأة يف احلياة العاّمة.
وقد ذهب فريق من أصحاب هذا الرأي إىل أن اجملتمع احلديث مل يتهّيأ بعد ملزاولة املرأة 

قوقها السياسّية يستلزم منها السفر للحقوق، ويستدّلون على ذلك بأن ممارسة املرأة حل
واالختالط باألجانب مما ال جتيزه الشريعة، ويؤّكد على ذلك ما قاله الدكتور مصطفى 
السباعي: (فإين أعلن بكل صراحة أن اشتغال املرأة بالسياسة يقف اإلسالم منه موقف 

ار االجتماعّية اليت بل لألضر  –ال لعدم األهلّية  –النفور الشديد إن مل أقل موقف التحرمي 
 تنشأ عنه، وللمخالفات الصرحية آلداب اإلسالم).

وقد نوقش الدليل السابق بأن هذه العوائق ميكن أن تتفادها املرأة وهي متارس حقوقها 
 السياسّية، وال يعين بأي شكل من األشكال منع املرأة من ممارسة هذه احلقوق. 

ق مل ترتفع بعد يف اجملتمع احلديث إىل ذلك ومما استدل به هذا الفريق أيضا بأن األخال
 املستوى الذي ينشده اإلسالم حىت تزاول املرأة حقوقها السياسّية يف هذه األجواء.

ونوقش هذا االستدالل أيضا بأن اختصاص البحث فيما يتعّلق بالنواحي األخالقّية 
عدمه ال حيدده واالجتماعّية ومدى صالحية واقع هذه النواحي لألخذ بنظام معّني من 

علماء الدين وحدهم، بل هو من اختصاص املعنيني بشئون البالد العاّمة بصفتهم  
 كمصلحني.  

: وهو لبعض العلماء املعاصرين، وهو يرون أن اإلسالم ال حيرم املرأة من االتجاه الثالث .3
ه احلقوق السياسّية مطلقا، وأن املسألة (اجتماعّية سياسّية)، ولذلك فيجب ترك حل هذ

املسألة تبعا للظروف االجتماعّية، والسياسّية، واالقتصاديّة للمجتمع مع مراعاة ما تقتضيه 
العدالة، وهم يقولون بأنّه ال يوجد حكم شرعي حيرم املرأة من حقوقها السياسّية وقد ثبت 

 ذلك مبناقشة أدلة الفريقني، فاملسألة اجتهاديّة.
رأي قائال: (أنه يعد وضعا خاطئا أن حناول حل ويوّضح الدكتور عبد احلميد متويل هذا ال

هذه املشكلة على أساس أ�ا مشكلة دينّية أو أ�ا قانونّية، وكذلك يعد وضعا خاطئا أن 
 حناول حّلها على ضوء نزعة التقليد للغرب.
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وكذلك يعد وضعا خاطئا للمسألة أن حتل بناء على ما تقضي به طبيعة األنوثة لدى املرأة 
ساسّية وهي األمومة؛ ألننا حني ننظر إليها من هذه الزاوية فإننا ندخل هبا يف ووظيفتها األ

 ميدان علم النفس.
إن هذه املشكلة مشكلة اجتماعّية سياسّية جيب أن نلتمس حّلها على ضوء ظروف البيئة 

 االجتماعّية، والسياسّية، واالقتصاديّة، وتيار الرأي العام، ومبادئ العدالة واإلنـــصاف).
وقد نوقش هذا الرأي بأنه وإن كانت املسألة اجتماعّية، وسياسّية، واقتصاديّة إال أننا ال بد 
أن نرجع إىل القواعد اإلسالمّية املتعّلقة هبذه اجلوانب، وال ميكن أن نطلق هذا القول جمّردا 

ل عن الضوابط الدينّية يف هذه اجملاالت، هذا باإلضافة إىل أن واجب املرأة مّتصل بشك
 )55.(54رئيسي باملنزل ومتعّلقاته

وأرى أنه من خالل ما استعرضناه من آراء فيما سبق بأن اآلراء قد انقسمت يف تويل املرأة 
لألمور السياسّية بني مؤيّد وعارض، وقد استعرضنا أدلّة الفريقني وناقشناها، إال أننا لن جند 

 أي دليل منها فيه صراحة تقطع باجلواز من عدمه.
نا نصل إىل نتيجة وهي أن املسألة اجتهاديّة، وال يوجد فيها دليل صريح، إال أن ومن ه 

القواعد الشرعّية العاّمة، وواقع التجربة يف التاريخ اإلسالمي تدّلل على أن املرأة كانت 
مستشارة منذ العهد النبوي الشريف، كما أّ�ا صاحبة دور يف خدمة اإلسالم، وهذا ما 

) يستشري املرأة فتشري εال كذلك يف إبداء املشورة، وقد كان النيب (جعلها صاحبة دور فعّ 
 برأيها فيأخذ به.

وإذا أردنا أن نكون منصفني يف هذا املوضوع ال بد أن نعلم بأن النساء يف اجملتمع 
اإلسالمي أكثر من الرجال يف واقع اليوم، كما أن هناك أمور ختص ما يتعّلق بشئو�م يكون 

أرجح من رأي الرجل، كما أن هناك نساء أرجح عقوال من الرجال، وهناك رجال رأيهم فيها 
أرجح عقوال من النساء، واملقصود من الشورى واهلدف هو أن نصل إىل أرجح العقول يف 

 اجملتمع هبدف استثمارها يف املشورة يف أمور األمة.
ن نقصان العقل عند املرأة إن املرأة والرجل قد خّصهما املوىل سبحانه وتعاىل بالعقل، كما أ

ذكره، ص عبد احلميد إمساعيل، الشورى وأثرها يف الدميقراطية (دراسة مقارنة)، مرجع سبق  –د. األنصاري   54
309. 
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قد وجدنا بأنّه يقصد به ما يتعّلق بقّوة التذّكر ووجود العاطفة عند املرأة بشكل أكرب من 
الرجل، وهذا ال يعين بأي حال من األحوال رجحان الرجل على املرأة، فأمور األّمة اإلسالمّية 

 هتم الطرفني مجيعا، وكال الطرفني يستطيع أن يبذل فيها جهدا.
ن تقّلد املرأة لوظيفة املستشارة يف جملس الشورى يف الدولة اإلسالمّية يثمر كثريا يف بناء إ

اآلراء الصحيحة، فهي متلك كما قلنا سابقا حسن الرأي يف بعض األمور اليت ختّصها أكثر 
من الرجل، هذا باإلضافة إىل األمور األخرى اليت تبدي فيها رأيها، وما املانع من أن تبدي 

ها يف ما ميس أمور الدولة، أليست متتلك عقال كالرجل؟، أليست قادرة كالرجل يف إدارة رأي
 منزهلا وممارسة عملها؟، أليس ميكنها أن حتتشم ومتارس عملها كأي وظيفة عاّمة؟.

إن هناك قاعدة أصولّية تنص على أن األصل يف األمور هو اجلواز واإلباحة... أي أن 
لى سبيل التحرمي أو الوجوب أو غري ذلك، إمنا هي على سبيل األمور اليت ال نص فيها ع

اإلباحة، ولذلك فإن عضويّة املرأة يف جملس الشورى بالرتشيح أو بالرتّشح جائز ويدخل 
ضمن نطاق األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي هو واجب على الرجل واملرأة على 

 السواء. 
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 الباب الثاني
 ورىالتأصيل اإلسالمي للش

 الفصل األول: الشورى بني اإللزام واإلعالم.
 الفصل الثاين: التجربة احلضاريّة اإلسالمّية

 
 الباب الثاني

 التأصيل اإلسالمي للشورى
يعترب مبدأ الشورى من املبادئ العظيمة يف الشريعة اإلسالمّية، فهي أساس أقرّته الشريعة 

املختلفة، ومن هنا جاءت ضرورة التأصيل الغرّاء لكي يكون يف شّىت جماالت احلياة 
والتحصيل هلذا املبدأ مبا يكفل غرسه يف اجملتمع اإلسالمي يف شىت أمور احلياة، وإذا كان 

) يأخذ بالشورى كمبدأ، فما هو احلال بالنسبة ملن كان عماده حتصيل εصاحب الوحي (
الفكرة املناسبة للموضوع  فكره، أليس هو حباجة شديدة إىل املشاورة يف كل أموره حىت يغنم

 حمل التشاور.
وإذا كان احلال كذلك بالنسبة للفرد يف حاجته للشورى والتشاور للوصول إىل فكر سليم 
يغنم به يف ما يّتخذه من قرارت متس حياته الفرديّة واألسريّة، فما بالك حباجة األّمة إىل ذلك 

متس أسرة... بل متس مصري أّمة  يف اختاذ ما ميسها من أمور وقضايا ال متس فردا، وال
 بأكملها.

ومن هنا جاءت ضرورة تفعيل هذا املبدأ املهمل يف العامل اإلسالمي منذ قرون، وذلك على 
الرغم من أمهّيته وضرورته لألّمة يف فلسفتها يف التعامل مع املصاحل والقضايا املصرييّة، ومجيعنا 

، ودرء املفاسد، وال شك أن من أهم يعلم بأن الدين اإلسالمي مبين على جلب املصاحل
 الوسائل اليت جتلب املصاحل إقرار مبدأ الشورى يف القرارات اليت حتّدد مصري األّمة ومستقبلها.

يف كتابه (اإلسالم وحقوق اإلنسان): (( يف احلضارة الغربّية  الدكتور محّمد عمارةيقول 
ورث أبناؤها عن أسالفهم اليونان تراثا واضحا وغنّيا يف الدميوقراطّية، ولقد أغنوا هذا الرتاث، 
وطّوروه، وأضافوا إليه اجلديد، وخاّصة يف ميدان النظم اليت تقرتب بفلسفة الدميقراطّية 

 تطبيق.وغاياهتا من املمارسة وال
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ولقد غدا اخلروج على فلسفة الدميقراطّية وتطبيقاهتا موضع اإلدانة، واإلنكار، واالستنكار 
يف تلك احلضارة، سواء أكان هذا اخلروج يف ميدان الفكر، أو يف جمال املمارسة والتطبيق... 

، األمر الذي جعل الدميوقراطّية قسمة من قسمات احلضارة الغربّية على اختالف تياراهتا
فأصبحت التيارات عندهم من اشرتاكّية، أو ليربالّية، أو شيوعّية حيكمها هذا املبدأ، وتدور يف 

 فلكه فكرا وتطبيقا.
أما يف حضارتنا العربّية اإلسالمّية فلقد كاد اإلمجاع أن ينعقد على أن الشورى اإلسالمّية 

 إلسالمي، ولألسرة املسلمة.هي الفلسفة اإلسالمّية للحكم يف الدولة اإلسالمّية، وللمجتمع ا
وإذا كان اإلمجاع قد كاد ينعقد على وجوب األخذ هبذا املبدأ، فإنّه كاد ينعقد على أنّه 
مبقدار احلظ الوافر والغين ملنابعنا الفكريّة وألصول مواريثنا احلضاريّة يف هذه الشورى، كان 

ففي املنابع الفكريّة جند الفقر واجلدب الذي أصاب تارخينا وتطبيقاتنا يف هذا امليدان، 
الشورى هي الفلسفة املقّدسة للحكم والسلوك اجتماعّيا كان، أو أسريّا، بل وحىت فرديّا.. 
ويف التاريخ جند الفرديّة واالستبداد حيرمان الواقع التارخيي واإلنسان الذي عاشه من مثرات 

قع التارخيي بالفقر الشديد هذه الفلسفة املقدسة.. ال ويصيبان الفكر الذي عّرب عن هذا الوا
 إذا ما كان البحث يف فلسفة احلكم وضوابط السلطة والسلطان.

صحيح أن الفرديّة واالستبداد قد عرفهما تاريخ اإلنسانّية كّلها، وعلى اختالف املواطن، 
والقومّيات، واحلضارات، إال أن ذلك يف ظروف أّمتنا العربّية اإلسالمّية تربز عوراهتما أكثر، 

غدو شذوذمها أقبح؛ ألن الشورى يف تراث األّمة العربّية اإلسالمّية فلسفة دينّية مقّدسة، وي
 عن جاهلّية اليونان الوثنيني. –كما هو حال الغرب   –وليست جمّرد مرياث فكري 

إن هلذه القضّية أمهّيتها ال يف نقد املمارسات التارخيّية فحسب، بل ويف التفكري للحاضر 
ا كان هذا هو مقام الشورى وطبيعتها يف منابعها الفكريّة، فإن هذا املقام جيب واملستقبل، فإذ

أن يعلو أكثر وأكثر يف فكرنا املعاصر الذي جيب أن توضع فيه املمارسة والتطبيق هلذا املبدأ، 
وهنا يكون التطبيق اخلالق للمنهج العلمي يف استلهام الرتاث واإلفادة منه يف مواجهة 

هج العودة للمنابع النقّية نستلهم خري ما فيها، مث نطّور هذا اخلري وجنري التحديات... من
عليه التحديث كي يالئم مستحدثات األمور، واجلديد الذي طرحته وتطرحه احلياة، والتجاوز 
بعد االستيعاب والنقد الحنرافات التاريخ عن هذا النهج الذي استقر كثوابت يف منابع 
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 األسالف العظام.
ا جاّدين حّقا يف البحث عن هوية األّمة وذاتيتها احلضاريّة املتميزة، وإذا كّنا جاّدين فإذا كنّ 

حقا يف حترير إنساننا املعاصر من القيود اليت تشل فعالياته وتعجزه عن مواجهة التحّديات 
الفّتاكة املفروضة على حاضره ومستقبله، فعلينا أن نتجاوز (بؤس التاريخ) بعد استيعابه ونقده 
لنستلهم املنابع النقّية والغنّية فنطّورها وجنّددها، مث جنعل منها اإلطار الذي نبدع فيه، 
والفلسفة اليت هتتدي هبا مؤسساتنا املعاصرة، واملقاصد، واملثل، والغايات اليت نناضل من أجل 
 وضعها يف املمارسة والتطبيق.. وهبذا املنهج، وهلذه الغاية نبحث عن الشورى يف موروثنا

 )1.(55اإلسالمي)
إن الشورى ركن مهم من أركان اإلسالم، وهو من أساسيات التوّجهات اإلسالمّية يف كاّفة 
جماالت احلياة السياسّية، واالجتماعّية، واالقتصاديّة وحىت الفرديّة، ناهيك عن أمهّيتها يف 

الغربّية ختتزل كل نظام احلكم اإلسالمي حبيث تعترب البديل اإلسالمي الناجع عن الدميوقراطّية 
 إجيابياهتا، وتتنزّه عن كل سلبياهتا.

ولقد أراد اإلسالم أن يرتفع بالشورى عن مصاف الوضع القانوين اجلامد لتصبح سلوكا 
أخالقيا حيّا، وعرفا شائعا وفاعال يف اجملتمع، يعّضد القانون ويكون سندا شعبّيا له يشارك 

 فيه مجيع أفراد األّمة.
ملفّعل، واملطّور، واملستجيب للمتغريات املختلفة على الساحة هو صّمام إن نظام الشورى ا

األمان للحكومة اإلسالمّية يعصمها من الطغيان واالستبداد، ويقود األّمة إىل دروب السداد 
 )2.(56والرشاد، ويبعدها عن مهاوي االحندار والسقوط

ناحية تطبيقه، ومدى كون  وسوف نتناول يف هذا الباب الـتأصيل الشرعي ملبدأ الشورى من
الشورى ملزمة أو معلمة يف نظام احلكم اإلسالمي يف األخذ باملبدأ، وباألخذ باملشورة بعد 

 إقرار املبدأ ومدى االلتزام هبا، وهذا ما سنتناوله يف الفصل األّول.
د أما الفصل الثاين فنقف فيه على التجربة التارخيّية لتفعيل مبدأ الشورى؛ وذلك كي نستفي

ضرورات ال حقوق، كتاب من سلسلة عامل املعرفة الثقافية الشهرية  –د. حممد عمارة، اإلسالم وحقوق اإلنسان   55
مايــــو (أيار)  – 1405)، شعبان 89اليت تصدر عن اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت، رقم (

 .31م، ص 1985
56  www.annabbaa.org 
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من واقع هذه التجربة ونعكسها بعد أن نتجاوز عن سلبياهتا على واقعنا وفق رؤية عصريّة 
 تتالئم مع متغريات العصر ومستجّداته. 
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 الفصل األّول
 الشورى بين اإللزام واإلعالم

ال شك أن مبدأ الشورى من املبادئ اهلاّمة اليت تعترب حبق من الركائز اليت يتقّوى هبا اآلخذ 
املبدأ، فما خاب أحد اختذ الشورى منهجا يف حياته يف شىت جماالهتا، وإذا كان صاحب  هبذا

) يشاور أصحابه يف األمور املختلفة رغم أن الرأي األصوب عنده فما هو احلال εالوحي (
بنا؟، وإذا حبثنا عن أسباب ذلك فإننا سنجده إعماال إلقرار ملبدأ الرأي والرأي اآلخر يف 

 من أجل غرس الثقة بني الرعّية وبني قائدها.األّمة؛ وذلك 
إن مبدأ الشورى يعترب كتحصيل ونتاج أقرّته الشريعة الغرّاء من أهم ما متّيزت به هذه 
الشريعة كنظام يعمل على جلب املصاحل، ودرء املفاسد يف خمتلف نواحي احلياة، ويف شىت 

نسان يف شىت جوانبها ضرورة جوانبها، ومن هنا أصبحت الشورى كشيء تقوم عليه حياة اإل
ملّحة يتعّني على الفكر اإلسالمي أن جيعلها حمال للتطوير بتبادل اآلراء؛ وذلك حىت نصل يف 
النهاية إىل نظام يف الشورى متناسق، ومنّظم، ويستوعب متغّريات العصر، مث جيعلها طوعا 

 ملصلحة األّمة بدال من أن جتعل هذه املتغريات األّمة طوعا هلا.
من هذا املنطلق ال بد أن نعلم كما بّينا سابقا بأن الشورى كاجتهاد ال تكون حمال إال يف و 

األمور اليت ال نص فيها، واليت ترك لنا فيها النظام اإلسالمي أن نستجلب فيها املصلحة قدر 
استطاعتنا ببذل اجلهد واالجتهاد حىت نصل إىل الرأي الذي فيه املصلحة األكمل، واليت لن 

طيع أن نتوّصل إليها إال من خالل تالقح أفكار أهل احلل والعقد، وتبادهلم لآلراء حول نست
املسألة مبا يكفل التوّصل إىل أفضل رؤية للموضوع حمل التشاور، ويف ذلك تتحقق املكاسب 
املختلفة لشىت أفراد األّمة على أساس أن الرأي الذي سيسري على ما ميس األّمة من قضايا  

من تالقح أفكار صفوة اجملتمع وأهل احلل والعقد فيه، وهذا ما سيكفل آلّية كان نتاجا 
اسرتاتيجية ميكن من خالهلا أن تتطّور األّمة وتنهض بالبشريّة مجعاء، وهذا هو اهلدف األمسى 

 الذي يهدف إليه اإلسالم.
وسوف نستعرض يف هذا الفصل الذي سنقّسمه إىل مبحثني، نتناول يف األول مناقشة 

كاملة ملبدأ الشورى، ومدى التزام احلاكم باألخذ هبذا املبدأ بغض النظر عن آلية التطبيق، مت
مث نستعرض يف املبحث الثاين مرحلة أخرى بعد األخذ مببدأ الشورى، وهو ما إذا كان جيب 
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على احلاكم أن يأخذ بالنتيجة اليت أسفر عنها التشاور، أو أنّه غري ملتزم باألخذ بالرأي 
ستقر عليه أهل الشورى ال من أغلبّيتهم، وال من أقلّيتهم، أو مبعىن آخر هل اإلمام الذي ا

مذعنًا لرأي أغلبيتهم أم له أن يرفض ذلك ويعدل إىل رأي القلة؟، وما إذا   يقبلخمري يف أن 
كان جيب عليه أن يلتزم بإمجاعهم أم له أن يرفض رأيًا أمجعوا عليه وميضي وحيمل األمة على 

 وإن خالف هذا اإلمجاع؟.رأيه هو 
  

 المبحث األول
 حكم األخذ بمبدأ الشورى

انقسم الرأي يف حكم األخذ مببدأ الشورى بني قائل بأنّه جيب على اإلمام أن يأخذ مببدأ 
الشورى، وليس األمر له على سبيل اخليار، وبني قائل بأن أخذ اإلمام مببدأ الشورى إمنا هو 

به، وإن شاء تركـــــه، وقبل أن خنــــــوض يف استعراض هذين على سبيل الندب إن شاء أخذ 
الرأيــــــــني، ومناقشتهمـــــــــا، والرتجيح بينهمــــــا ال بد أن نعلم بأنه ال يوجـــــــد نص صريح يوّضــــــــح 

م حكم الشورى كغريها من األمــــور، وهذا مــــا جعلها حمال لالختــــــالف، ونستعرض حك
 األخذ مببدأ الشورى يف السطور القادمة.

ويرى أصحاب هذا الرأي أنّه الرأي األول: األخذ بمبدأ الشورى حكمه الوجوب:  •
جيب على احلاكم أن يأخذ مببدأ الشورى ألنّه مبدأ أقرته النصوص، ويستدّلون على ذلك 

 باألدلّة التالية.
 :من القرآن الكرمي .1
نَـُهمْ اْسَتَجابُوا ِلَربِِّهْم َوَأقَاُموا الصَّالَة  َوالَِّذينَ  ﴿قوله تعاىل:   -أ   َوِممَّا  َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

َناُهْم يـُْنِفُقونَ   )3(.57﴾ َرزَقـْ
يف كتابه السياسة الشرعّية: (إن اهللا سبحانه وتعاىل  خالف الشيخ عبد الوّهابيقول 

جعل أمر املسلمني شورى بينهــــــم، وســـــــاق وصفهـــــــم هبذا مساق األوصـــاف الثابتـــــــــة، 
 والسجايــــــــا الالزمة كأنّه شأن اإلســـــــــــالم من مقتضياته).

، فإذا مل يسمح للمسلم أن يتخّلى عن هذا وصف مالزم للمؤمنني كالصالة كما أنّ 

 .38لشورى  ا  57
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الصالة، فكذلك ال يسمح له برتك إقامة مبدأ الشورى، مث إن اهللا قد ذكر صفة الشورى بعد 
صفة الصالة اليت هي عماد اإلسالم، وقبل صفة الزكاة اليت تعترب الركن الثالـث من أركان 

ة فريضة عباديــّة، والزكاة فريضة اإلسـالم، وهذا إن دل فإّمنا يدل على أنّـه إذا كانت الصال
 )4.(58اجتماعيــــّة، فإن الشورى فريضة سياسيـــــّة

وترتيبا على مدح اهللا تعاىل املؤمنني جلعلهم األمر شورى بينهم، فإن ترك الشورى يقتضي 
الذم والعقاب، والذم يكون عن فعل شيء غري مباح، فأصبح ترك الشورى بذلك غري 

 )5.(59مباح
اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية كما ذكر املفّسرون بأن اهللا قد ذكر فيها لقد بّني 

الصفــــــات اجلوهريــّة اليت متّيز املسلمني عن غـــريهم، وأورد من بينها الشـورى بصيغة اجلملة 
 اإلمسيـة اخلربية، واليت يفيد معناها الثبوت واللزوم.

(رمحه اهللا) يف كتابه (يف ظالل القرآن) بأن من خصائص  األستاذ سّيد قطبويرى 
املسلمني اليت متّيزهم عن غريهم الشورى فيما بينهم؛ وذلك ألن الشورى كالصالة بالنسبة 
للمسلم املؤمن، فإذا كان ال ميكن للمسلـــــم املؤمن أن يرتك الصــــــــالة، فكـــذلك ال ميكنه أن 

 )6.(60يف األمور العاّمة املتعّلقة مبصاحل األّمة يرتك العمل بالشورى وخباّصة
فَِبَما رَْحَمٍة ِمْن اللَِّه لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب ﴿وقوله تعاىل:   -ب  

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم  فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل  َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمرِ النـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ
ِلينَ   )7.(61﴾َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَـوَكِّ

فاهللا سبحانه وتعاىل قد أمر باملشاورة، واألمر يقتضي الوجوب، إال إذا وجدت قرينة تصرفه 
 ) 8.(62عن ذلك

58  www.shura.gov.bh 
، وزارة شئون جملس الوزراء 1996د. حسين درويش، ومنصور العريض، الشورى يف دولة البحرين، الطبعة األوىل،   59

 .51واإلعالم بدولة البحرين، ص 
 هـ /1404طبيعة احلاكمية يف اإلسالم، دار األندلس، الطبعة األوىل،  –مهدي فضل اهللا، الشورى  د.  60

 .105لبنان، ص  –م، بريوت 1984
 .159آل عمران   61
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ة املسلمني ومما يؤّكد على وجوب داللة النص مالبسات نزوله، فقد نزلت اآلية بعد مذحب
) ملالقاة العدو خارج املدينة بناء على مشورة غالبّية εيف غزوة أحد اليت خرج فيها النيب (

أصحابه، فنزلت هذه اآلية لتؤّكد على دوام وضرورة الشورى؛ ألنّه وإن حصل اخلطأ مرّة 
ؤّكد نتيجة املشاورة، فإن صواب املشاورة أكثر، ونزول األمر بالشورى يف مثل هذه الظروف ي

وجوهبا، كما أن سبب اهلزمية ليس هو ما استقر عليه األمر يف الشورى، بل كان سببه هو 
)، εعصيان الرماة ونزوهلم من على اجلبل، ومن مث تعترب قاعدة ملزمة جلميع من يأيت بعده (

) لذلك يرى حمّمد رشيد رضا يف ما سبق أن ذكرناه من أدلّة 9( 63وحيل حمّله هبذه الصفـــــة؛
 رآنّية دليال على وجوب الشورى.ق

 :من السّنة النبويّة املطّهرة .2
عن ابن عّباس قال: ملا نزلت  –بسند حسن  –أخرج ابن عدي والبيهقي يف الشعب  - أ

): (أمـــــا إن اهللا ورســــــوله غنيـــــــّان عنها، ولكن ε(وشاورهم يف األمر)، قال رســــول اهللا (
 ألّمــــيت، فمن استشــــار منهم مل يعدم رشدا، ومن تركها مل يعدم غّيا).جعلهــــــا اهللا رمحة 

ووجه االستدالل أن الرشد قرين االستشارة، والغي قرين تركها، وهذا أقوى دليل على 
 وجوهبا.

) عندما سئل عن εب. ومن تلك األحاديث اليت تؤّكد على الشورى وحتظ عليها قوله (
 شاورة أهل الرأي مث اتباعهم).العــــــــــــــــزم: (م

فهذه األحاديث وإن خال بعضها من صفة اإللزام، إال أّ�ا وردت يف شأن ترغيب األفراد 
يف تطبيق الشورى ال سّيما يف شئو�م، مث حّثهم على ممارستها يف حياهتم اخلاّصة، أّما 

مور اهلاّمة إلبداء الرأي بالنسبة للحّكام فيجب عليهم تطبيق الشورى والرجوع إىل األّمة يف األ
 .64فيها
) يف هذا τ)  هبذا املبدأ العظيم حىت قال أبو هريرة (εوقد جتّلى عمل املصطفى ( -ج

 )).εاخلصوص: (ما رأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهللا (
) هلذا املبدأ مل يكن إال ألمهّيته وكونه دعامة من εوداللة ذلك بأن إعمال رسول اهللا (

 .51د.حسين درويش، ومنصور العريض، الشورى يف دولة البحرين، مرجع سبق ذكره، ص   63
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) إىل مشـــــــاورة أصحابه يف السلم واحلرب، كما أنّه εات احلكم يف اإلسالم، فقد اجته (دعام
ا) يف حادثة اإلفك، وهذا ما يقطع بأمهّية τاستشارهم يف خاّصة أمره يف قضية عائشة (

 )11.(65الشورى سواء يف األمور اخلاّصة أو العاّمة
: ويستند هذا املبـــــــــدأ يف رأيه ـــــدبالرأي الثاني: األخذ بمبدأ الشورى على سبيل الن •

َوَأْمُرُهْم ُشوَرى ﴿إىل ما استنـــــــــــد إليه الرأي األّول من أدلّة قرآنيــــــّة، فهو يرى يف قوله تعاىل: 
نَـُهمْ  مجلة خربيّة ال دليل فيها على األمر بوجـــــــــوب عرض األمور  )، بأّ�ــــــــا12(.66﴾بـَيـْ

َوَشاِوْرُهْم ِفي ﴿إلبداء الرأي فيها، فينصرف إىل الندب، أّما بالنسبة لقوله تعاىل: 
)، وتأليفا هلم على ε)، فقد كانت تطييبا لقلوب أصحاب رســــــول اهللا (13(.67﴾اَألْمرِ 

 )14.(68تعان هبم، وال يستغىن عن آرائهمدينهم من أجل أن يعلموا أّ�م يس
) ترك املشـاورة يف كثري من األمور  منها εأم أدلّتهم من السّنة النبويّة فهي أن رسول اهللا (

 صلح احلديبّية، وقتال بين قريظة، وغزوة تبوك.
كما أن الفقهاء عندما تكّلموا عن الشورى مل يدرجوها يف األمور الواجبة، ومل خيّصصوا هلا 

بحثا، وإّمنا تكّلموا عنها يف مبحث آداب القاضي، وهذا اإلمام املـــــاوردي (رمحه اهللا) ال م
يذكـــــــــر الشورى من بني واجبـات اإلمام، وهذا إن دل فإّمنا يدل على أن مجهــور الفقهاء ال 

 )15.(69يرون وجوب الشورى يف حق اخلليفة الشرعي
 

 المبحث الثاني
 محّصلتها بين اإللزام واإلعالمالشورى في 

تكّلمنا يف ما سبق عن حكم األخذ مببدأ الشورى، وقلنا يف خالصة الرأي بأنّه بغض النظر 
عن حكم الشورى وما دار حول ذلك من مناقشات، فإنّه بال شك يتحقق يف الشورى  

كفاءة الرأي كمبدأ أقرّته الشريعة اإلسالمّية املصلحة أفضل من االستبداد بالرأي، كما أن  
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 .38الشورى   66
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وقّوته ال تكون إال يف حالة ما إذا كان املوضوع حمل الشورى منظور من عّدة زوايا جتعله أكثر 
 رجاحة وقربا إىل الصواب.

وسوف نتناول يف هذا البحث موضوع الشورى يف حمّصلتها، وأعين بذلك بعد أن يتشاور 
 م ملزم له أو معلم؟فيها أهل احلل والعقد ويبدون رأيهم لإلمام... هل يكون رأيه

وهذا الرأي يقول بأن اإلمام  :الرأي األّول، والذي يرى أصحابه بأن الشورى معلمة •
خمري يف قبول رأي األكثرية من أهل الشورى أو رفض ذلك، واحلكم األخري له مطلقًا سواء 

السمع والطاعة له ما دام أن هذا  -مع ذلك  -وافق اآلراء أم خالفها، وجيب على األمة 
أن يذعن آلرائهم، وال أن  -يف نظر  أصحاب هذا الرأي -اجتهاده ورأيه، بل ال جيوز له 

 يرضخ جلمهورهم..
ويرون كذلك أن الشورى بالنسبة لإلمام ما هي إال لالستنارة والتوضيح فقط، فهي كما 

 :يقال إعالم للحاكم وال إلزام عليه فيها، وقد استدل أصحاب هذا الرأي باألدلّة التاليـة
فَِإَذا َعَزْمَت  َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمرِ ﴿): ε: قول اهللا عز وجل لرسوله (من القرآن الكرمي .1

وقد فسروه بالرأي  -فأضاف الشورى للمسلمني، وجعل العزم   ،﴾فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَّهِ 
 )16.(70) وحده، فهذا دليل على أن االختيار إمنا هو لإلمام وحــــــدهεللرسول ( -األخري

، ويستقون أصحاب هذا الرأي دليلهم مما حصل يف صلح وهو دليل من السّنة والفعلّية .2
احلديبية، فقد أصّر الصحابة الكرام على أن يستهل عقد الصلح بعبارة... بسم اهللا الرمحن 

 )، ووافق قريش على استبعاد هذه العبارة.εالرحيم، ومل يستجب هلم النيب (
) إمنا كان عن وحي نزل يف سورة الفتح، فاجلواب εتصّرف النيب (وإذا ما رأى البعض بأن 

على ذلك بأن سورة الفتح قد نزلت بعد إبرام الصلح وعودة املسلمني من احلديبية إىل 
) εاملدينة، ولو نزل يوم احلديبية وحي يف ذلك ملا جترّأ أحد من الصحابة على منازعة النيب (

 )17.(71يف ذلك
) τ، يف قوهلم أن أبا بكر الصديق (املستـــفادة من سرية اخللفاء الراشدينوهي األدلّة . 3

استشار الناس يف املرتدين وخالفته األغلبية وقالت: كيف نقاتل أقوامًا شهدوا أن ال إله إال 
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اهللا وأن حممداً رسول اهللا... فقال: (واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، فإن الزكــــاة حق 
ل.. واهللا لو منعوين عقاًال كانوا يؤدونه لرسول اهللا لقاتلتهم عليه)، فأذعن املسلمون لرأيه، املا

 )18.(72ونزلوا عند حكمه، وحاربوا املرتدين وتركوا أقواهلم
) مل يلتزم برأي أهل الشورى يف قسمة األرضني اليت τكما أن سّيدنا عمر بن اخلطّاب (
فأراد الصحابة أن يقّسم هلم حقوقهم وما فتحوا، فأىب فتحها املسلمون يف العراق والشام، 

 عمر عليهم، ومل يستجب هلم، وفرض على هذه األرضني اخلراج ومل يقّسمها.
) مل يأخذ برأي أهل الشورى بعد أن بويع باخلالفة τكما أن اإلمام علي بن أيب طالب (

شار عليه القوم أن يبقي يف اإلبقاء على والة األمصار الذين كانوا من علية القوم، فقد أ
عليهم حىت يستقر حكمه ويثبت له األمر، ولكّنه مل يستجب ألحد، بل عّجل بعزهلم، 

 )19.(73وأظهر سوء الرأي فيهم
. وأما دليلهم الرابع فهو قوهلم بأنه لو كان احلكم برأي األغلبية شيئًا مقررًا يف الشريعة 4

الشورى يف الفقه، ولوضعت قوانينه  اإلسالمية لكان أحد حبوث الفقهاء، وحلدد نصاب
 ونظمه كما هي بقية حبوث الفقه.

: وهذا الرأي يقول بأن اإلمام ملزم برأي الرأي الثاني، والذي يرى بأن الشورى ملزمة •
األغلبية، وجيب عليه تنفيذ ما اتفقوا وأمجعوا عليه، وال جيوز له أن خيالف مجهورهم ولذلك 

 م ال معلمة له.يقولون بأن الشورى ملزمة لإلما
ولنأت اآلن إىل نقاش أصحاب الرأي الثاين وهم القائلون بأن الشريعة اإلسالمية توجب 
على اإلمام الشورى، وتوجب عليه أيضًا الرضوخ لرأي مجهورهم واحلكم مطلقًا بالرأي الذي 

 جيمعون عليه وتتلخص حّجتهم يف األدلة اآلتية:
فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى  َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمرِ ﴿: قوله تعاىل: من القــــــرآن الكرمي .1
)، فالعزم هنا هو األخذ برأي األغلبّية، أو هو دال على األخذ برأي األكثريّة، 20.(74﴾اللَّهِ 

) ψ) فّسر عملّيا مضمون العزم باستشاراته الكثرية للصحابة (εويؤيّد هذا أن الرسول (
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يف غزوة أحد اليت نزلت يف أعقاهبا هذه اآلية، فكأن اآلية تقول: ونزوله على رأيهم، وخاّصة 
(دم على استشارة أصحابك، ودم على أخذ رأيهم، وال تكونن هذه النتيجة اخلاطئة، وهي 

 هزمية أحد مانعة لك من األخذ باملبدأ مستقبال).
املروي عن ) يف احلديث ε: فهو  قول النيب (أما دليل هذا الفريق من السّنة النبويّة .2

) عن العزم فقال: مشاورة أهل الرأي εاإلمام علي (كّرم اهللا وجهه) قال: (سئل رسول اهللا (
) قد فّسر كلمة εمث اتباعهم)، ووجه الداللة من هذا احلديث الشريف هي أن رسول اهللا (

 )21.(75العزم بأّ�ا مشاورة أهل الرأي، مث األخذ مبا ينتهون إليه
) شاور أصحابه وأعرض عن رأي الغالبّية، فهناك εفلم يثبت أن النيب (أّما السّنة العملية 

) نزل عن رأيه لرأي مجهور أصحابه، بل انعدم الورود εوقائع كثرية تدل على أن رسول اهللا (
) متّسك برأيه يف أمر شاور فيه، وكذلك كانت εألي حادثة واحدة تدل على أن الرسول (

متسكوا بآرائهم يف وجه الشورى قط، بل قضوا دائماً بالنص أو سنة خلفائه الراشدين إ�م ما 
 مبا اتفق عليه مجهور األمة.

إن وجوب التزام احلاكم مبّحصلة ما وصل إليه أهل  وقد استدّلوا من املعقول فقالوا: .3
الشورى بأنّه ال فائدة من الشورى لو أن احلاكم له اخليار بعد الشورى أن خيتار ما يشاء ولو 

 اع أهل الشورى.خالف إمج
كما أنه لو كان هذا مقرراً يف الشريعة بأن احلاكم غري ملزم إال برأيه لكان هذا مدعاة  إىل 
التسّلط والقهر، وإلغاء لرأي األمة، وإتالفًا إلمجاعها وهي معصومة من اخلطأ كما تقرر يف 

 م.األصول، واحلاكم غري معصوم من اخلطأ، فكيف حيكم غري املعصوم على املعصو 
ولو فرضنا جدًال أنه ليس يف الشريعة اإلسالمية ما يقّرر بأن األخذ حبكم األكثرية واجب، 
وقد اتفقنا على أنه ليس يف الشريعة أيضًا ما حيرم ذلك، فإن األوىل واألحرى أن نشرع ذلك 
 اآلن ألن املصلحة املرسلة تقتضيه، ويكفي األّمة ما القت من عصور االستبداد وإبرام األمور

 آراء علمائها وذوي الرأي فيها. وإهداريف غيبتها، 
إن رأت أن جتعل  والذي يرى بأن األمر في ذلك حسب رأي األمة الرأي الثالث، •
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األمر للحاكم مطلقًا فعلت، وإن رأت أن تقّيده بآراء أكثرية املستشارين فعلت؛ وذلك ألن 
األّمة أن مصلحتها يف تفويض  اإلمام نائب عن األمة، واألمر دائر على املصلحة فإن وجدت

احلاكم  لكفاءته وظروف الناس كان هلا ذلك، وإن رأت أنه جيب تقييد صالحياته بإمجاع 
 )22.(76أهل الشورى أو برأي أكثريتهم فلها ذلك أيضاً 

وأرى من خالل ما استعرضته يف املبحث األّول من أدلّة الفريقني يف مسألة األخذ مببدأ 
بأن ذلك على سبيل الوجوب، وقائل بأن مبدأ الشورى يأخذ على الشورى ما بني قائل 

سبيل الندب جند أن األدلّة اليت استدل هبا كال الفريقني ليست أدلّة قطعّية يف إثبات حكم 
 الشورى، بل هي أدلّة ميكن أن تكون حمال لالجتهاد، وميكن أن نستنبط منها كال احلكمني.

أن نعلم بأن ديننا اإلسالمي مبين على جلب املصاحل  إال أن ما يهّمنا يف هذا املقام هو
ودرء املفاسد، ومل تأت الشريعة اإلسالمّية إال لتحقيق ذلك؛ وذلك ألن اإلسالم يف جوهره 
يهدف إىل العمل على ما حيّقق أفضل املصاحل واملكتسبات للمسلمني على وجه اخلصوص، 

 ولغريهم على وجه العموم.
أن جنعل الشورى على سبيل الوجوب فيأمث إمام املسلمني إذا مل وأرى بأن املقام ليس هو 

يأخذ هبا، أو أن جنعلها على سبيل الندب فيكون أخذ اإلمام هبا من باب املستحسن، وما 
نود أن نتوّجه إليه يف الرأي هو أن نعلم بأن ما تتحقق فيه املصلحة بشكل أكرب هو الذي 

 يف ذلك حتقيق جلوهر اإلسالم ومقصده.ينبغي لنا أن جنعله منهجا للمسلمني، و 
وال شك أن مجيع العقالء يّتفقون على أن الرأي إذا كان حمال للتشاور وتبادل اآلراء أقرب 

لتنتج الفكر املنظور من عّدة زوايا يف هذه  إىل الصواب حبكم أن األفكار حوله تتالقح
الوسيلة مما لو استبد به املرء، ومن هنا نستطيع أن نؤّكد بأن الرجاحة والوجاهة يف الرأي 
تتحّقق يف احلالة األوىل أكثر من الثانية، ويكفينا دليال على استحسان هذا األسلوب الذي 

) كان كثري εآن الكرمي، وأن صاحب الوحي (يتعّني على األّمة أن تؤخذ به أنّه ذكر يف القر 
املشورة ألصحابه، وبغض النظر عن حكم الشورى، فإن حتقق املصلحة األحسن فيها هو ما 

 يستلزم أن يأخذ هبا املسلمون يف ما يتحّدد به مصري األّمة من أمور وقضايا.  
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فإن األمر  بعد أما ما يتعّلق بوضع الشورى كمحّصلة وهو ما تناولناه يف هذا املبحث، 
تبادل اآلراء يف املوضوع حمل التشاور إذا كان رهن موافقة احلاكم فما هي فائدة إقرار هذا 
املبدأ، وكما بّينا سابقا بأن األخذ مببدأ الشورى هو الذي حيقق املصلحة األفضل يف وصول 

بعد أن تتالقح  األّمة إىل رأي حول املوضوع حمل التشاور، واعتقد بأنّه لو كان األمر للحاكم
أفكار أهل احلل والعقد ويبذلون اجلهد اجلهيد يف التوّصل إىل الرأي األكمل، فال أرى أن 
هذا األسلوب إذا اختذ فستصبح فيه املصلحة، بل أرى أن التزام احلاكم مبا وصل له أهل 

اكم احلل والعقد هو ما ينبغي أن يكون؛ وذلك ألن حتّقق سداد الرأي ورجاحته بالتزام احل
 برأي أهل احلل والعقد أكثر مما لو كان ذلك وفق ما يرى من األخذ برأيهم من عدمه.

(رمحه اهللا): (فما معىن الشورى؟، وملاذا أمرنا اهللا هبا إذا كان  الشيخ محّمد عبدهيقول 
 احلاكم ال يّتبعها أو يلتزم هبا؟).

بيانيا... استشر الناس مث (رمحه اهللا): (وليس األمر عبثا ص الشيخ محّمد الغزاليويقول 
خذ رأيا بعد ذلك ال تلتفت فيه إىل آراء الناس... إن الشورى اليت ال تلزم من ينّفذو�ا 
 شورى ال قيمة هلا، وهي نوع من العبث أو اللعب، فالشورى الناقصة شورى مزّورة مرفوضة).

 –علوما عندهم (رمحه اهللا) يف تفسريه (أحكام القرآن): (لو أنّه كان م الجّصاصويقول 
أّ�م إذا استفرغوا جمهودهم يف استنباط ما شوروا فيه، مث مل يكن ذلك   -أي أهل الشورى 

معّوال عليه مل يكن لذلك تطييب لنفوسهم، وال رفع ألقدارهم، بل فيه إحياشهم وإعالمهم 
 )23.(77 بأن آرائهم غري مقبولة وال معّول عليها)
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 الفصل الثاني
 الحضارية اإلسالمّيةالتجربة 

مل تكن للحضارة اإلسالمّية على امتدادها تفعيال ملبدأ الشورى يف احلياة السياسّية إال يف 
احلقبة األوىل منها، فما إن انتهى عهد اخللفاء الراشدين حىت أصبحت الشورى شبه منعدمة 

ذا املبدأ ألصبحت يف يف واقع املسلمني، وبرأيي لو أن احلضارة اإلسالمّية كان فيها التفعيل هل
تطّور حضاري أعظم مما كانت عليه، إال أنّه لزاما علينا ما دامت هناك جتربة حضاريّة 
إسالمّية هلذا املبدأ اإلسالمي أن نتدارس خمتلف جوانب هذه التجربة، ولكن قبل ذلك ال بد 

لتارخيي أن نستوعب الواقع الذي وجد فيه هذا املبدأ نفسه؛ وذلك كي نقف على الوعاء ا
الذي نشأ فيه، وندرك أبعاده، ونستشرف آفاقه واقعا يف عاملنا، بل ونستثمره يف النهوض 

 أكثر مما استثمره أسالفنا. -وما أحوجنا إىل ذلك يف هذا الوقت  -باألّمة 
إن الوعي بالتاريخ ال يعين أن ميلك املفّكر أو املؤرّخ جمّرد ذاكرة قويّة؛ الستيعاب األحداث 

ة وتسلسلها الزمين امليكانيكي، فاملؤرّخ ليس راوي أقاصيص، وإّمنا هو كاشف للقوانني التارخييّ 
املسيطرة على تلك احلقبة االجتماعّية الكبرية املسّماة (الدولة)، ومن هنا أصبح املنهج 
العلمي هو األسلوب الوحيد الذي جيب أن يتّبع يف دراسة التاريخ، فالتاريخ ال يرتبط باملاضي 

وإّمنا يدرس احلاضر، ويستشرف آفاق املستقبل اعتمادا على املعايري، والقوانني، فقط، 
 )24.(78والضوابط اليت استخرجها من دروس املاضي

لقد كان الوعي بالتاريخ يعىن بالوقائع املاّدية، ولكّنه فيما بعد يعىن باحلقائق النفسّية، أي 
بني االستجابة والدافع، بني النتيجة والسبب، أنّه يدرس العالقة العضويّة بني املظهر واجلوهر، 

بني الفرد واجملتمع، بني األّمة والعامل، بني السلم واحلرب، فهذا هو التاريخ احلقيقي الذي يرّكز 
األضواء على الرابطة الروحّية بني الوقائع ويفّسرها، وال بد أن نضع نصب أعيننا (أن التقّدم 

 وعي بالتاريخ).احلضاري يف املستقبل يعتمد على ال
رمحه اهللا) كان من املفّكرين الذين يؤمنون بأن احلضارة اإلنسانّية ال والرئيس السادات (

تتطّور تطّورا عشوائيا أو عفويّا، وإّمنا هي تعبري عن حرّية الفكر اليت تريد أن تشّكل الواقع، 
يف أكمل صورة هلما وتتحدد معه بتحويله إىل جتسيد هلا، فهي اجلوهر واملظهر يف آن واحد، و 

 73ـــــــارف مبصر، ص نبيل راغب، أنـور السادات رائد التأصيل الفكري، دارة املعـ  78
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يف الوعي بالتاريخ، حيث يكون النشاط دائبا لالتصال باحلقيقة، فالوعي بالتاريخ هو مركز 
النشاط الفكري املتجدد ونبعه الفّياض، وهي احلياة يف اتساعها، ومشوهلا، وإهبامها الذي 

وعي يستعصي على كل فكر، واحلضارات اإلنسانّية العظيمة بدورها كانت نتيجة حلّدة 
اإلنسان بالتاريخ، وحركته، واجتاهاته، حبيث انتقلت من مرحلتها العفويّة  إىل مرحلة املنهج 
العلمي الذي جيمع الطاقات، ويوّلد اإلمكانيات، وحيدد خط السري، ويفّوت فرص التشتيت 

 )25.(79والضياع عن طريق التحليل، والنقد، والتوجيه
(رمحه اهللا) تتمّثل يف غرس التاريخ يف  الساداتد إن الوظيفة احليويّة للوعي بالتاريخ عن

ذات األّمة وتأصيل معامله فيها؛ ألن الوعي بالتاريخ هو ذاكرة األّمة، وإذا فقدت األّمة 
 ذاكرهتا فإّ�ا مأساة ليس بعدها مأساة.

ومن هنا يتعّني علينا أال يقتصر استيعابنا للتاريخ على جمّرد االنفعال، أو التباهي، أو 
فاخر، بل ال بد أن نعتمد على املنهج العلمي يف اختزال املعايري املعنوية فيه، والتفسري الت

الواقعي، والتحليل الواعي، والتعليل املنطقي، وبذلك نستطيع أن نعكس جتربة التاريخ على ما 
 )26.(80يتناسب مع واقعنا املعاصر

حلضاريّة اإلسالمّية أن نضع يف ومن هذا املنطلق فإننا ال بد علينا وحنن نستعرض التجربة ا
اعتبارنا ضرورة الوعي هبذه التجربة، وال بد أن نتدارسها بإجيابياهتا وسلبياهتا، وبذلك 
سنتمّكن من استثمار هذه التجربة وتفعيل االستفادة منها يف واقعنا، وهذا الغرض هو الذي 

 ال بد أن ندركه يف استعراضنا للتجربة احلضاريّة اإلسالمّية.
 

 لمبحث األولا
 الشورى في العهد النبوي الشريف

) يف دعوته هو قيامها على مبدأ الشورى، وال بد علينا أن نعلم أن  εإن أساس حياة النيب (
رغم أنّه يوحى  –) مببدأ الشورى يف خمتلف األمور حىت اخلاص منها εكثرة أخذ رسول اهللا (

 هلذا املبدأ.ال شك أّن فيه دليل على األمهّية العظمى   -إليه 

 .26نبيل راغب، أنـور السادات رائد التأصيل الفكري، مرجع سبق ذكره، ص   79
 .195نبيل راغب، أنـور السادات رائد التأصيل الفكري، مرجع سبق ذكره، ص   80
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) أنّه كان τ) الذي قال أبو هريرة (εومن خالل هذا التطبيق العملي يف حياة الرسول (
األكثر مشورة ألصحابه وأهله، ال بد أن نعلم بأن ذلك نابع من التأكيد يف احلث على أمهّية 

حمال تفعيل هذا املبدأ يف خمتلف األمور اليت متس األّمة، وعلى خمتلف القضايا اليت تكون 
للتشاور واستعراض اآلراء، وقبل ذلك ال بد علينا وحنن نتدارس واقع العهد النبوي الشريف 
الذي كان فيه مبدأ الشورى على أوسع نطاق أن نعي املعاين السامية هلذا التفعيل، ومن 
خالل هذا الوعي سنحصل على جتربة فريدة ميكن أن نستثمرها يف واقعنا سعيا لتحقيق 

 من خالل منهج علمي مدروس هلذا الوعي. أعظم املكاسب
 أوال: الشورى والدعوة اإلسالمّية.

لقد نزلت سورة الشورى يف مّكة املكّرمة لتعلن وتوّضح الصورة السياسّية لألّمة اجلديدة قبل 
اهلجرة النبويّة الشريفة إىل املدينة وتأسيس الدولة اإلسالمّية فيها، وقد كان ذلك من خالل 

ألنواع احلكم اليت عاشت يف ظّلها األمم السابقة، وقد وّضحت اآليات اليت تقدمي مناذج 
حكت واقع األمم السابقة بأن احلكم الصاحل هو الذي يدوم، وأن احلكم الفاسد هو الذي 

 )27.(81يزول وينقشع كما تنقشع دياجري الظلمات ليبزغ الفجر اجلديد
ى أساس الشورى والتعاقد دون أي ) يؤسس سلطته يف املدينة علεوها هو  رسول اهللا (

استخدام للقّوة، ولقد كانت القّوة الوحيدة اليت تقف وراءها سياسته هي قّوة الكلمة املتمثّلة 
بالقرآن الكرمي، وقّوته هو على إقناع اآلخرين بصّحة وصواب ما يدعو إليه، لذا سيكون من 

 شئة.الطبيعي أن يواصل نفس السياسة يف حكم وإدارة الدولة النا
 ثانيا: الشورى ومواطنها في العهد النبوي الشريف. 

) باملشاورة، وبذلك مل تعد املشاورة جمّرد ممارسة εلقد أمر املوىل جل وعلى رسوله (
) ولغريه من أويل األمر، وقد اتصل εمستحسنة، وإّمنا أصبحت تشريعا ملزما للمصطفى (

يف العهد النبوي الشريف كانت يف املواطن بعلمنا من خالل االستقراء التارخيي أن املشاورة 
 التالية:

وهو حبث مقدم )، د. هاشم حيىي املالح، مكانة الشورى يف سياسة وإدارة الدولة اإلسالمية يف عهد الرســـول (  81
 13 – 11هـ ـ املوافق مـن 1405صفر  20 –18يف وقائع ندوة النظم اإلسالمية اليت أقيمت يف أبو ظيب يف الفرتة 

 .20م، مكتب الرتبية العريب لـدول اخلليج، ص 1984نوفمرب 

www.alukah.net 

                                      

http://www.alukah.net/


75 
 الشورى ومعاودة إخراج األمة

) يستشري أصحابه يف اختاذ قرارات حماربة األعداء، ε: كان رسول اهللا (أمور الحرب •
ويف رسم اخلطط احلربّية الالزمة لذلك، فقد استشار أصحابه قبل معركة بدر، ومل يكتف 

) مبوافقة εرة، وقد سر رسول اهللا (بتأييد املهاجرين بل اجته حنو األنصار  وطلب منهم املشو 
 األنصار ومضى هبم إىل حرب املشركني.

) موقعا ليكون ساحة نزال املشركني، ولكن اخلباب بن εوقبل معركة بدر اختار رسول اهللا (
) إن كان هذا املوقع منزال أنزله اهللا εاملنذر اعرتض على هذا االختيار، وسأل رســــول اهللا (

): بل εوال نتأّخره، أم  هو الرأي، واحلرب، واملكيدة، فقال له رسول اهللا (إيّاه كي نتقّدمه 
هو الرأي، واحلرب، واملكيدة، فقال: يا رسول اهللا فإن هذا ليس مبنزل، مث أشار لرسول اهللا 

)ε.(مبوقع آخر فقبل برأيه وقال: لقد أشرت علي بالرأي ( 
ني ابن املنذر يوصلنا إىل أن الصحابة  ) وبεإن التأّمل يف احلوار الذي دار بني الرسول (

) مل τكانوا يعتقدون أن الشورى مسموح هبا يف كل أمر مل ينزل فيه وحي، لذا فإن اخلبّاب (
) للمكان إال بعد أن تأّكد أن ذلك االختيار كان جمّرد εيعرتض على اختيار الرسول (

 )، وأن الوحي ليس له فيه أمر.εاجتهاد شخصي من قبل الرسول (
) بعض أصحابه يف كيفّية معاملة األسرى ε: فقد استشار رسول اهللا (عاملة األسرىم •

)، وعمر بن اخلطّاب τبعد معركة بدر الكربى، وتبادل الرأي يف ذلك مع أيب بكر الصّديق (
)τ.( 

) أثناء غزوة اخلندق مع قبيلة غطفان على ε: لقد اتفق رسول اهللا (توقيع االتفاقات •
ملدينة على أن ينسحبوا من األحزاب الذين كانوا قد ضّيقوا حصارهم إعطائهم ثلث مثار ا

على املدينة وكتب بذلك كتابا، ولكّنه قبل أن يوّقع الكتاب ويشهد عليه بعث إىل سعد بن 
) فذكر ذلك هلما واستشارمها فيه فقاال له: أمرا حنّبه رضي اهللا عنهمامعاذ، وسعد بن عبادة (

به ال بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟، قال: بل شيء  فنصنعه، أم شيئا أمرك اهللا
أصنعه لكم... واهللا ما أصنع ذلك إال أّين رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم 

): يا τمن كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم إىل أمر ما، فقال له سعد بن معاذ (
لى الشرك باهللا وعبادة األوثان ال نعبد اهللا وال نعرفه، رسول اهللا قد كنّا حنن وهؤالء القوم ع

وهم ال يطمعون أن يأكلوا منها مثرة إال قرى أو بيعا، فحني أكرمنا اهللا باإلسالم، وهدانا له، 
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وأعزّنا بك وبه نعطيهم أموالنا، واهللا مالنا هبذا من حاجة، واهللا ال نعطيهم إال السيف حىت 
) τ): فأنت وذاك، فتناول سعد بن معاذ (εال رســـول اهللا (حيكم اهللا بيننا وبينهم، فق

 الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب.
) بنتيجة الشورى هنا يتعارض مع موقفه يف صلح احلديبّية، فعندما εإال أن التزام الرسول (

 ) توقيع صلح احلديبّية مع قريش مل يدع أصحابه ملعرفة رأيهم فيها، كما ملεأراد رسول اهللا (
)، وقد أجابه بقوله: أنا عبد اهللا ورسوله... لن أخالف τيقبل اعرتاض عمر بن اخلطّاب (

) ال يتصّرف يف هذا اجملال عن εأمره، ولن يضّيعين، فعلم ابن اخلطّاب هنا بأن رسول اهللا (
 اجتهاده اخلاص، بل يعمل وفقا ألوامر اهللا تعاىل.
) وأصحابه، كما أن εور بني رسول اهللا (هذه مجلة من املواضيع اليت كانت حمال للتشا

هناك مواضيع أخرى كانت حمال للتشاور كتعيني الوالة، واختاذ خامت التوقيع، واألذان، واختاذ 
املنرب يف املسجد، وحىت يف األمور اخلاّصة كحادثة اإلفـــك، وهذا إن دل فإّمنا يدل على أن 

ىل هذه الدرجة يدل بشكل كبري على أمهّية ) واهتمامه به إεمبدأ الشورى والتزام املصطفى (
 الشورى ومكانتها يف اإلسالم.

) أصحابه ال εإن ما نستفيده من استعراضنا جلملة من املواطن اليت شاور فيها رسول اهللا (
يدل على أن هذا على سبيل احلصر، بل علينا أن نعلم بأن الشورى يف العهد النبوي 

 األمهّية للمسلمني واليت مل يكن فيه وحي.الشريف كانت جلميع األمور ذات 
 ).εثالثا: إلزامّية الشورى في حق النبي (

هناك سؤال يطرح نفسه، وهو ملاذا أمر اهللا سبحانه وتعاىل نبّيه بالشورى رغم استغنائه  
 بالوحي عن تعّرف صواب الرأي من الصحابة؟

جيب أن نعرف بأن اهللا سبحانه  إن الوضع يف هذه املسألة يثري االلتباس واحلرية، إال أننا
) إال باملشاورة فيما مل يرد فيه نص شرعي، ومل ينزل فيه وحي، وهذا ما εوتعاىل مل يأمر نبّيه (

) بشر، وأن εتأّكد لنا فيما حصل يف صلح احلديبية، وال بد علينا أن نعلم بأن رسول اهللا (
ن البشر، وكما علمنا من استقراء خربته ومعرفته يف األمور اليت مل ينزل فيها وحي كغريه م

) قبل أن يدلوا برأيهم εالوقائع السابقة أن الصحابة من شّدة أدهبم كانوا يسألون رسول اهللا (
ما إن كان يف املسألة وحي ليمتنعوا، أو غري ذلك ليبدوا رأيهم، وما إن خيربهم بأن األمر حمل 
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 ضوع وفق الزاوية اليت ينظر منها.اجتهاد حىت خيرج كل واحد منهم ما يف جعبته حول املو 
) فيما يشاور فيه من أمور مل يرد فيها وحي من عند اهللا سبحانه εومل يكن رسول اهللا (

وتعاىل إال ملزما بالرأي الذي يستقر عليه، ويؤّكد على ذلك ما ذكرناه سابق يف تفسري رسول 
ُهْم ﴿: ) للعزم يف قوله تعاىلεاهللا ( َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَاْعُف َعنـْ

) قوله ε) بأنّه مشاورة أهل الرأي مث اتباعهم، وقد ثبت عنه (28(.82﴾فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَّهِ 
 ): (( لو اجتمعتما يف مشورة ما خالفتكما)).رضي اهللا عنهماأليب بكر وعمر (

) فيها أصحابه إضافة إىل املعىن εت اليت استشار الرسول  (وإن دراسة متأنّية جملموع احلاال
) كان εالذي ترّجح يف تفسري معىن العزم يف اآلية السابقة، يوصلنا إىل أن الرسول الكرمي  (

يأخذ مبا يستقر عليه رأي األغلبّية من أهل الشورى، وكأنه يريد بالتزامه بذلك أن يعّزز مبدأ 
 )29.(83األّّمة اإلسالمّيةالشورى كضرورة تقوم عليها 

 
 المبحث الثاني

 الشورى في عهد الخلفاء الراشدين 
) إىل الرفيق األعلى مفّعلة فحسب، بل امتّدت εمل تكن �اية الشورى بانتقال املصطفى (

بعد وفاته إىل اجليل الذي ربّاه على الكتاب والسّنة، فأصبحت واقعا يف دولة اخلالفة 
ازدياد احلاجة إليها، وقد كانت احلاجة إليها يف عهد اخللفاء الراشدين الراشدة، وازدادت منوا ب

بعد انقطاع الوحي هي حاجة لضمان االقرتاب قدر اإلمكان من احلق والصواب، وقد زادت 
ضرورهتا، واشتد إحلاحها حىت أصبحت الفلسفة املتبعة والنهج الذي اتبعته والتزمت به يف 

 ناس، وصنع القرار.خمتلف ميادين احلكم، وسياسة ال
لقد تأسست هذه الدولة بالشورى اليت كانت سبيل االختيار والبيعة أليب بكر كأّول خليفة 
للمسلمني، كما كانت الشورى سبيل اجتماع الكلمة على القرار العبقري الذي اختذه اخلليفة 

 األول مبحاربة املرتّدين ومانعي الزكاة.

 .159آل عمران    82
)، مرجع سبق يف عهد الرســـول ( د. هاشم حيىي املالح، مكانة الشورى يف سياسة وإدارة الدولة اإلسالمية  83

 .28ذكره، ص 
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لناس يف التشريع، ويف القضاء ملواجهة األمور وقد كانت سّنة الصّديق هي استشارة ا
املستحدثة اليت ليس فيها نص، ومما يذكر يف سريته أنّه إذا ورد إليه اخلصم نظر يف كتاب اهللا، 

) فإن وجد فيها εفإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى، وإن مل جيد نظر يف سّنة رسول اهللا (
ل: (أتاين كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول قضى، وإذا أعياه األمر خرج فسأل املسلمني وقا

) فيه ε) قضى يف ذلك بقضاء؟، فرّمبا اجتمع إليه النفر كّلهم يذكر  من رسول (εاهللا (
 قضاء، فيقول أبو بكر: احلمد هللا الذي جعل فينا من حيفظ عن نبّينا عليه أزكى الصالة.

ناس يف تطوير جهاز )، فقد استشار الτوقد استمّرت سّنة الشورى يف عهد الفاروق (
الدولة على النحو الذي يالئم اتساعها بعد الفتوحات العظيمة، وقد كان حيدث بفضل 
الشورى تغيريات جذريّة وعميقة األثر يف األوضاع االقتصاديّة للدولة جبعل األرض الزراعّية يف 

انت الشورى يف البالد املفتوحة ملكا لألّمة مجعاء، ورفض توزيعها على اجلند الفاحتني، وقد ك
 ).τأوج ازدهارها يف عهد الفاروق (

) يف أمور خمتلفة مل يكن فيها نص قطعي كمسألة مرياث اجلد، τكما استشار الفاروق (
وأمور كثرية يف القضاء، ويف شئون الصّحة واملرض، كما أن هناك مأثورات يف عصر اخلالفة 

فكريّة جديدة مل يسبق للسنة  ) تؤّكد صياغاتτالراشدة، وبالتحديد يف عهد الفاروق (
النبويّة أن حسمتها أو وّضحتها، وذلك عندما حصر سبيل اإلمارة يف طريق الشورى وحده 

 )30.(84فقال: (من بايع أمريا عن غري مشورة املسلمني فال بيعة له، وال بيعة للذي بايعه)
ه هلم رسول اهللا وهكذا سار اخللفاء الراشدون (رضوان اهللا عليهم) على النهج الذي رمس  

)ε يف سياسة الدولة، وقد كانوا يتشاورون فيما بينهم يف مجيع األمور، فلم يكن اخلليفة (
يتوىل منصبه إال بعد استشارة دقيقة مبنّية على حرّية الرأي، وبعد بيعة عاّمة من مجيع أفراد 

ليصلح شأنه على إثر األّمة، ومل يكن اخلليفة يكره أحدا على مبايعته، وكان يستمع إىل اآلراء 
 أي نقد يوّجه إليه.

)، فال رضي اهللا عنهماوإذا كنّـــا قد ذكرنا بعض مواطن الشورى يف عهد الصّديق والفاروق (
بد علينا أن نعلم أن مبدأ الشورى مل يقف عند عهدهم بل جتاوز إىل عهد من بعدهم من 

أصحابه يف أمر الثورة فريسل إىل ) يشاور τاخللفاء الراشدين، فها هو عثمان بن عّفان (

 .47د. حممد عمارة، اإلسالم وحقوق اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص  84
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معاوية بن أيب سفيان، وعبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، وسعيد بن العاص، وعمرو بن 
العاص، وعبد اهللا بن عامر ليشاورهم يف األمر ويقول هلم: (إن لكل امرئ وزراء نصحاء، 

يل أن أعزل وإّنكم وزرائي، ونصحائي، وأهل ثقيت، وقد صنع الناس ما قد رأيتم، وطلبوا إ
عّمايل، وأن أرجع عن مجيع ما يكرهون إىل ما حيّبون، فاجتهدوا رأيكم وأشريوا علي)، فأخذ  

 كل واحد منهم يديل برأيه يف األمر حىت يصلوا إىل الرأي األصوب.
) أشار عليه املغرية بن شعبة بأن يثّبت معاوية بن أيب τوملا توّىل اإلمام علي بن أيب طالب (

شام، ويوّيل طلحة والزبري مصر والعراق ليستقيم له األمر، ولكن ابن عّباس سفيان على ال
عارض هذا الرأي، وهذا إن دل فإنّه يدل على أن مبدأ الشورى كان واقعا يف حياة اخللفاء 

)، الذي بلغت يف عهده جماالت τالراشدين، إال أنّه كان يف أوج ازدهاره يف حياة الفـاروق (
وقد كان أكثر عصور اخللفاء الراشدين استقرارا وتطويرا لدولة  الشورى مبلغا عظيما،

اإلسالم، ولكن إذا كان مبدأ الشورى قد وجد نفسه يف عهد اخللفاء الراشدين، فهل استمر 
هذا الوضع بعد انتهاء عهدهم وبداية عهد جديد خيتلف يف واقعه وأبعاده؟، أم أن مفهوم 

، ومل جيد نفسه واقعا يف حياة الدولة الشورى قد اختلفت ركائزه، وضعف تطبيقه
 )31( 85اإلسالمّية؟

 
 المبحث الثالث

 الشورى بعد عصر الخالفة الراشدة
إن مما يؤسف  من خالل نظرتنا للتجربة احلضاريّة أنه مل يكن تطبيق مبدأ الشورى بعد 

، وقد  عصر اخللفاء الراشدين مبعناه الشرعي املتكامل، بل كان تطبيقه مبعناه اللغوي فحسب
كان احلاكم يأخذ بالرأي، إال أن ما يستقر عليه أهل الشورى يف املوضوع حمل التشاور ال 

) يف مشاوراتـــه، واخللفاء εيكون ملزما لويل األمــــر، وهذا ما خيالف ما استقر عليه املصطفى (
 الراشديـــن من بعده. 

أي صالحيات يفرضون هبا  وقد كان أصحاب الرأي الذين يشريون على اخلليفة ال ميلكون

م، دار النهضة 1994 -هـ 1414إمساعيل، مبدأ الشورى يف الشريعة اإلسالمية، الطبعــــة األوىل،  -د. البدوي   85
 .138العربية بالقاهرة، مجهورية مصـــــر العربّية، ص 

www.alukah.net 

                                      

http://www.alukah.net/


80 
 الشورى ومعاودة إخراج األمة

رأيهم عليه، وكان للخليفة مطلق السلطان مع هذه الشورى، وإذا جتاوز فيما يستقر عليه، 
 ) مل يكن للشعب أن يقّوم اعوجاجه إال حبد السيف.εوعصى اهللا جل وعلى ورسوله (

 وقد كانت الشورى بعد عصر اخلالفة الراشدة مطّبقة يف مجيع األمور سواء أكانت صغرية
أم كبرية، وكان اخلليفة يف الدولة األمويّة والدولة العباسية يشاور األمراء، والوزراء، وقّواد 
اجليش، وكان جملس احلاجب يف الدولة األمويّة باألندلس يدير شئون الدولة، وكان جبانبه 
جملس آخر يسّمى (جملس الشورى) يرأسه اخلليفة أو األمري، ويضم كبار رجال الدولة وبعض 

فراد البيت األموي، كما أنشئت دار يف قرطبة لشورى القضاء، وكان أعضاؤها خنبة من أ
 )32.(86العلماء يرجع إليهم يف تقرير األحكام

أما بالنسبة للشورى كمبدأ الختيار اخلليفة فقد أجهضت وانتهت بعد عهد اخللفاء 
ام ترشيح اخلليفة، الراشدين، وبدال من أن تعيش وتتطّور اهليئة اليت تكّونت و�ضت مبه

وتنظيم الشورى الختياره، وتقرير االختيار، وعقد البيعة له، بدال من أن تعيش وتتطّور 
بتوسيع قاعدة الشورى ذهبت بذهاب دولة اخلالفة، ونظامها، وفلسفتها، ومل نعد نسمع عن 

كثر الشورى إال حديثا ترّدده الفرق املناهضة لنظم احلكم اليت سادت وهو حديث نظري، وأ
من ذلك فإنّه حديث يتناول الشورى دون أن يقّدم تصّورا لشكل تنظيمي جيّسد الشورى يف 

 مؤّسسة من املؤّسسات.
ولكننا نعتقد أن الرتاجع الذي حدث لتجربة الشورى  وفلسفتها ال يعين أن التفكري يف 

الت إعادهتا منّظمة من خالل مؤّسسات متخّصصة قد غاب متاما عن ساحة الفكر، وحماو 
التطبيق، بدليل أن هناك جتربة لعمر بن عبد العزيز (رمحه اهللا) عندما ويل أمر املدينة قبل تولّيه 
اخلالفة، شرع فيها بتكوين جملس حملي للشورى تعلو سلطته سلطة الوايل.. وقد أورد خرب 

حاجبه ذلك ابن سعد يف طبقاته فقال: (ملا قدم عمر بن عبد العزيز املدينة واليا عليها كتب 
إىل الناس فدخلوا عليه وسلّموا عليه، فلّما صّلى الظهر دعا عشرة نفر من فقهاء البلد 
وأخربهم بأنّه قد دعاهم ألمر يؤجرون عليه، ويكونون فيه أعوانا له على احلق وقال هلم:( ما 

، أو بلغكم أريد أن أقطع أمرا إال برأيكم أو برأي من حضر منــــــكم، فإن رأيتــــــم أحدا يتعّدى

 .141إمساعيل، مبدأ الشورى يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  -د. البدوي   86
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 )33.(87 عن عامــــــل ظالمة فاحرج باهللا على أحـــــد بلغه ذلك إال أبلغـــــــين)
 { المراحل التي مر بها مفهوم الشورى بعد عهد الخلفاء الراشدين حتى يومنا هذا}

إذا أردنا أن نستعرض عرب السطور القادمة مسألة الشورى بني النص والتجربة التارخيّية 
وسبب تناولنا هلذا املوضوع إّمنا هو للوقـــــوف ومراقبة جدليّـــــــات العالقة بني النص لألّمة، 

والتاريــــــخ يف جتربة أّمتنا، باإلضافة إىل إيضــــــــاح خصوصيّــــــة جمالنا الثقايف التارخيي والراهــــــن 
 طرحا للمسائـــــــل، وإدراكا هلــــــا، وتعامال معهـا.

ما إن انتهى عهد اخللفاء الراشدين حىت بدأت مرحلة جديدة لألخذ رحلة األولى: الم •
مبفهوم الشورى بطريقة مغايرة عن طريقة اخللفاء الراشدين، فقد أصبح تقّلد منصب اخلالفة 
دون استشارة ملشيخة قريش، واألهم من ذلك يف تطّور مفهوم الشورى ما حصل من اتساع 

فة ابن الزبري الذي ثار على يزيد بن معاوية بعد استشهاد فيما جرى من لغط حول خال
احلسني، واعتصم مبّكة داعيا إلعادة األمر شورى، فلّما مات يزيد دعا الناس لبيعته دومنا 
انتظار لرتشيح من أولئك الذين نصروه وقاتلوا معه يزيد وجيوشه، وقد قال أبو جرّة البن 

عو إىل الرضا والشورى، أفال صربت وشاورت فنختارك الزبري: أهلذا نصرناك... إّمنا كنت تد
 ونبايعك.

رأوا هنا للمرّة األوىل  –أي غري العرب من املسلمني  –إن اجلديد يف األمر هنا أن املويل 
أن من حّقهم املشاركة يف اختيار من يلي أمور املسلمني باسم الشورى، فما عاد األمر 

 ختيار والوالية معا.مقصورا على أهل الوجاهة من قريش يف اال
وعند هذا احلد تنتهي قّصة الشورى يف القرن األّول باعتبارها موضوعا من موضوعات 
الصراع السياسي، وتدخل يف أفق اجلدل السياسي، فما ثار ثائر على األموّيني إال ودعا 

اجتذابا إلعادة األمر شورى، بل إن بعض أفراد األسرة األمويّة من الثّوار وجدوا من املناسب 
للناس أن يدعوا إلعادة األمر شورى، حىت إذا وصلوا إىل السلطة انفردوا هبا، ونسوا دعواته 

 السابقة، بل وعّينوا والة للعهد بعدهم.
ويف مطالع القرن الثالث اهلجري ذهب الفقهاء واملتكّلمون إىل أن المرحلة الثانية:  •

لة متأتية من االتفاق على أن العقل هو العقل غريزة، وليس جوهرا فردا، وأمهّية هذه املقو 

 .65م، ص 1989 -هـ 1409د.حممــــــد عمارة، اإلسالم وفلسفة احلكم، دار الشروق، الطبعـــة األوىل،   87
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مناط التكليف الدنيوي، والتدبري السياسي، وهكذا فإن العقل هو السلطة أو مناطها، فإذا  
كان جوهرا فردا فهو صادر عن العقل الفّعال... أي أنّه إهلي األصل، وال شأن له بالعقل 

 يتساوى فيه الناس.العملي الذي يدبّر به اإلنسان أمور حياته اليومّية والذي 
إن اجلوهر الفرد الذي تكمن فيه السلطة خاص بأناس خمصوصني، أو خنبة خمتارة، مقّدر 
هلا وعليها أن تدبّر أمور املدينة واجملتمع، ومن هنا فإن السلطة السياسّية عند أصحاب هذا 

السعادة،  الرأي حيلة (قّوة أو خاّصية) وسعادة، وعلى الناس اخلضوع هلا من أجل قودهم إىل
أما القائلون بغريزيّة العقل، فإّ�م يقولون بأن اإلنسان مصدره، وأن الناس متساوون فيه، وما 
دام العقل سلطة، فإّ�ا شائعة فيهم ال يتفاضلون يف أصلها، ومعىن هذا على املستوى 

، وهذه السياسي أن األّمة أو اجلماعة تشيع فيها السلطة بالتوازي مع شيوع العقل يف أفرادها
الفكرة هي التأصيل الفكري والفقهي ملسألة تعاقديّة السلطة اليت أعتربها أكثريّة الفقهاء 
واملتكّلمني أّ�ا مقتضى الشورى، أو مقتضى والية األّمة على نفسها بسبب شيوع السلطة 

 فيها.
فتوح مع كان هذا أقصى ما وصلت إليه التجربة التارخيّية لألّمة يف تفاعلها يف اجتماعها امل

النص يف التاريخ، لكن للتجربة التارخيّية والثقافّية وجوها أخرى ال ميكن جتاهلها يف جمال 
إيضاح تأثري الفكرة الشورويّة وحدودها، وقد استقام أمر العيش يف اجملال الثقايف واحلضاري 

أخرى كثرية  الذي صنعه انفتاح اإلسالم باملعاين العقديّة، واالجتماعّية، والثقافّية ملسارب
مارست فيها األّمة حياهتا وسلطاهتا دون أن تصطدم بالدولة اليت اعتقدت منذ العقد الثالث 
اهلجري أّ�ا الناظم للمجتمع، وأصبح النظام الطبقي هو السائد يف اجملتمع اإلسالمي أيّام 

 السالجقة والرتك.
بني دار احلرب ودار  وقد بدأت يف هذه املرحلة املواجهات الشاملة المرحلة الثالثة: •

اإلسالم، وبسبب ذلك ترّكزت السلطة يف أيد العسكرّيني، وقد طرأ بسبب ذلك تغّري تدرجيي 
ملبدأ الشورى ومفهومه، وأصبحت الشورى تدرجيّيا تأخذ معىن الندب، وأصبح تأويل الشورى 

 على أّ�ا النصيحة للحاكم واحملكوم ليس إال، وأّ�ا أمر حسن.
ألبعاد السياسّية للشورى تدرجييا حىت غابت متاما، وما عاد السلطان وهكذا تضاءلت ا

ميدح بأن سلطته سلطة شورى، وما عاد الثّوار واملتمّردون يدعون إىل إمامة الشورى أو 
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سلطا�ا، واحنصرت مؤّهالت السلطة يف أمرين الكفاية والشوكة، أما الكفاية فتعين القدرة 
ا الشوكة فتعين القدرة على دفع العدوان اخلارجي، واستمر على قمع الفتنة الداخلّية، وأمّ 

 الوضع على هذا احلل حىت ا�ارت دولة اخلالفة اإلسالمّية.
وإذا انتقلنا نقلة كبرية إىل بداية القرن املاضي الذي ظهر فيها المرحلة الرابعة:  •

عتهم أن سبب اإلصالحّيون أمثال السّيد رشيد رضا والكواكيب وغريهم، فإننا نرى يف قنا
ختّلف املسلمني، وتداعي األمم عليهم هو احلكم املستبد، واحلل يف ذلك يكمن يف سن 
دستور حيّدد سلطات احلاكم، ويشرك الشعب يف السلطة، كما تنّبه رشيد رضا بسرعة إىل 
فكرة املؤّسسات والقوى السياسّية املتعّددة، ورأى أن حيدد أهل احلل والعقد باالنتخاب 

وبأن يقيمـــــوا التوازن العام كي ال تطغى قّوة اجتماعيّــــة أو سياسّية على غريها، وظل العام، 
األمـــــر على هذا النحو بني الشـــــورى والدستور تارة، والشــــــورى والدميقراطّية تــــارة أخرى حىت 

 اخلمسينات.
لتخّلص من ومع مطلع اخلمسينات جاءت ضرورة القيام باالمرحلة الخامسة:  •

املستعمر من كل النواحي، وحماولة التمايز عن احلضارة الغربّية، وأصبح املفهوم السائد ضرورة 
االلتزام بالنظام اإلسالمي الذي يعترب نظام فريد وال يتطابق مع النظم األخرى، ولذا فاألفضل 

العالــــم اليت ال  االقتصار على تسميته بالنظام اإلسالمي متييزا له عن كل النظم املوجودة يف
 تضع أي حدود له كالنظـــــام اإلسالمي الذي تتحدد حدوده بأحكـــــام الشريعة اإلسالمّية.

ويف هذه املرحلة اليت نعيشها يف واقع اليوم شهدت عودة إىل المرحلة السادسة:  •
يذكر يف   مناقشة األمر بطريقة أكثر هدوءا من ذي قبل، فهذا الشيخ حممد الغزايل (رمحه اهللا)

كتاب قدمي له أن الدميوقراطّية ليست دينا يوضع يف صف اإلسالم، وإّمنا هي تنظيم للعالقة 
بني احلاكم واحملكوم، وأّ�ا أفادت كثريا من الناس يف الغرب أفرادا ومجاعات يف حفظ  

 كرامتهم، وأخذ أمورهم بأيديهم، فلم ال نفيد منها دون حساسيات وبشكل عملي.
ركات اإلسالمّية اليت كانت شديدة التخّوف من الدميقراطّية وصندوق االقرتاع، واحلق أن احل

جتاوزت ذلك يف السنوات األخرية يف عّدة بلدان عربّية وإسالمّية، ودخلت الربملانات، 
وشاركت يف احلكومات، واندجمت بذلك يف النظام الغريب الذي أصبح هبذا االندماج وضعا 
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 )34.(88الدولمطالبا به كنظام يف مجيع 
وأرى أنه من خالل قراءيت لتجربتنا التارخيّية منذ العهد النبوي الشريف إىل عهد اخللفاء 
الراشدين، حىت عهود الدول اإلسالمّية الالحقة على عهد اخللفاء الراشدين جند أن جتربة 

م، والنظام مفهوم الشورى كأحد الركائز اليت يقوم عليها النظام احليايت يف حياة اإلنسان املسل
السياسي وقضايا األّمة بشكل خاص وأهم، بدال من أن يتطّور يف احلقبة الالحقة للعهد 
النبوي الشريف، وعهد اخللفاء الراشدين كان يف حال تضعضع وهتميش، ومل يكن يطّبق إال 
يف نطاق ضّيق، وقد استعرضنا يف ما سبق مثال فريد يف هذه احلقبة، وذلك عندما ويل سّيدنا 

 ر ين عبد العزيز (خامس اخللفاء الراشدين) املدينة املنّورة.عم
عندما نتناول حقبة العهد النبوي بالدراسة والتمحيص فإنّنا جند هذه احلقبة قد جعل فيها 

) مفهوم الشورى يف أوج ازدهاره؛ وذلك ألنّه مأمور مبشاورة أصحابه يف مجيع εرسول اهللا (
ه التزم بالرأي الذي يستقر عليه أصحابه بعد مشاورهتم وإن املسائل اليت ال نص فيها، كما أنّ 

خالفوه، وقد كان الرجل منهم من قّوة تربيته على هذا املبدأ يسرع يف إبداء رأيه ولكّنه يتحّرز 
 إن كان يف املسألة نص ووحي، وقد ملسنا ذلك يف ما استعرضناه سابقا.

يف مجيع املسائل على اختالفها حىت ) أصحابه على إعمال الفكر εلقد رّىب رسول اهللا  (
يف املسائل اخلصوصّية، وكان يسعى يف كل أمره إىل تعزيز تبادل الرأي، وتالقح األفكار 
وذلك هبدف الوصول إىل اهلدف وهو الرأي الصواب، وقبل كل ذلك جعل قيام دولة 

كما اإلسالم يف عنق كل أصحابه كل يبذل فيها قدر استطاعته، وكان املناخ السائد  
استعرضنا من أحداث أن الشورى مبعناها الشرعي الصحيح الواجب االتباع قد كانت يف 
تلك احلقبة، إال أّ�ا حباجة إىل تطوير يتالئم مع العهد الالحق للعهد النبوي الشريف وفق ما 

 يالئم املتغريات.
واستمر وعندما جاء عصر اخللفاء الراشدين كانت الشورى ركيزة من ركائز احلكم أيضا، 

) يف احلياة εاخللفاء الراشدون (رضوان اهللا عليهم) على النهج الذي رمسه رسول اهللا (
الشورويّة، واستمّرت املشاورة على أوسع نطاق، ويف مجيع املسائل اليت ال نص فيها، إال أنّه 

من إصدارات بيت القرآن،  مراجعات ومتابعات، اجلزء الثاين، –د. رضوان السيد، سياسات اإلسالم املعاصر  88
 .45مملكة البحرين، الطبعة األوىل، ص  –هـ، املنامــــــة 1417شــــوال  –م 1997فرباير 
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جيب التنويه إىل أّ�ا كانت متفاوتة من عهد خليفة من اخللفاء الراشدين إىل عهد آخر، 
) الذي وصل هبذا املبدأ إىل مستوى راق يف احلياة τبلغت أوج ازدهارها يف عهد الفاروق (و 

 اإلسالمّية يف عصره.
إال أن اتساع نطاقها بعد عهدهم مل يكن إال باملعىن اللغوي ملفهوم الشورى، فلم يعد أهل 

ألعاجم، وقد احلل والعقد من كبار قريش؛ فقد اتسعت رقعة الدولة اإلسالمّية، ودخل فيها ا
ملسنا ذلك من االعرتاض الذي حصل من  أبو جرّة ضد ابن الزبري الذي دعا ملبايعته دون أن 

 جيعل األمر شورى بني مجيع من ناصره.
ودخلت املسألة يف فلسفة عميقة فيما يتعّلق بكون العقل جوهرا فردا قد اختص به أناس 

من حّقهم مجيعا أن يشرتكوا يف العملّية معّينني، أم هو غريزة فطريّة جلميع الناس فيكون 
السياسّية، ويف هذه املرحلة بلغ مبدأ الشورى أوج ازدهاره بسبب االنفتاح الثقايف والفكري 

 للدولة اإلسالمّية.
وبشكل أو بآخر فإنّنا مل جند يف هذا الواقع أي تطبيق فعلي ملفهوم الشورى يف حياة 

الشورى كمبدأ يعد من ركائز الشريعة اإلسالمّية بارز  املسلمني يف تلك احلقبة، ومل يكن مبدأ
يف احلياة السياسّية بشكل أو بآخر، مع أنّه كان من املفروض أن يكون يف أوج ازدهاره يف 
تلك احلقبة، ولو كان يف أوج ازدهاره لكان انتشار رقعة الدولة اإلسالمّية، وانتشار اإلسالم، 

انت عليه، وما كان سائدا يف هذا العهد هو االستبداد وثبات الدولة اإلسالمّية أقوى مما ك
 والتسّلط، ومل يكن ملبدأ الشورى وجود إال باملعىن اللغوي.

وقد كان نتاج ذلك أن تكالبت علينا األمم من كل حدب وصوب من تتار وصليبيني 
مبدأ  وغريهم، وقد عانت األّمة يف ذاك األوان من ويالت بعدها عن دين اهللا القومي، واستمر

 الشورى مهّمش يف احلياة اإلسالمّية حىت بعد هذه املعاناة.
وهكذا كان ا�يار دولة اإلسالم بسبب إمهاهلا لتفعيل هذا املبدأ العظيم يف احلياة اإلسالمّية  
كمبدأ هام، وبسبب عدم تفعيل هذا املبدأ اختلط مع غريه من املفاهيم الغربّية كالدميوقراطّية 

بري عنه، والذي نادى هبا بعض املفّكرين اإلسالميني، مث شّنت عليها اليت ختتلف بشكل ك
محلة شعواء ألّ�ا من ثقافة غري ثقافتنا، وذلك إبّان املقاومة لالستعمار الذي كان قد انتشر 
خالل فرتة من تلك احلقبة؛ وذلك حبّجة أّ�ا ختتلف عن مبادئنا وأصول ديننا، وأخريا استقر 
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اقع اإلسالمي هبذا املبدأ، وأصبح احلّكام يفتخرون باألخذ به، وأصبح الوضع بأن اندمج الو 
 تفعيل مبدأ الشورى كما كان يف السابق.

إن قراءة متأنّية للعهد الالحق للخلفاء الراشدون يبّني لنا أن املسلمني كانوا بصفتهم خري 
املؤّهلة لكي خيضعوا أّمة أخرجت للناس خيضعون للمتغريات، ومل يكونوا على درجة من القّوة 

هذه املتغّريات لواقعهم وفكرهم، وال بد علينا أن نعتقد بأن اهللا سبحانه وتعاىل قد أكمل 
) الدين، وإن كان من تقصري فمّنا يف تفعيل هذا الدين، وقبل أن يبّلغ رسول اهللا εبنبيّــــه (

)εواقع الذي قد ) هذه الشريعة على أرض الواقع رّىب أصحابه على أن جيعلوا هذا ال
استخلفوا فيه طوعا هلم وتفعيال ملبادئهم ال أن يكونوا هم طوعا له، وما يهّمنا يف هذا املقام 
هو أن نعلم منبع تفعيل مبدأ الشورى على أرض الواقع هو أن يكون منطلقا للجميع، وهدفا 

) عليه εللجميع، وواقعا يف حياة اجلميع، وهذا النهج هو النهج الذي رّىب رسول اهللا (
 أصحابه.
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 الباب الثالث
 أزمة الشورى في واقع المسلمين

 الفصل األول: أسباب أزمة الشورى يف واقع املسلمني.
 الفصل الثاين: مظاهر أزمة الشورى يف واقع املسلمني.

    
    

 الباب الثالث
 أزمة الشورى في واقع المسلمين

 األسباب  والمظاهر
واقع املسلمني وليدة حقبة قصرية من الزمان، بل كانت منذ انتهاء مل تكن أزمة الشورى يف 

وقد كانت قبل هذه احلقبة يف أوج ازدهارها يف العهد النبوي  )،ψعهد اخلفاء الراشدين (
الشريف، واستمرت على ذلك يف العهد الراشدي، ولكّنها مل تكن مفّعلة كمبدأ شرعي 

 عد ذلك كما بّينا يف الباب السابق.متكامل جبميع أبعاده يف العهود الالحقة ب
وليس مقامنا يف هذا الباب هو االستعراض التارخيي، ولكّننا سنتناول يف دراسة موضوعّية، 
وعلمّية، ومنهجّية األسباب واملظاهر اليت تقف وراء هذه األزمة اليت يعانيها مبدأ الشورى  

 كركيزة من ركائز احلياة اإلسالمّية.
) بالشورى والتشاور فيما ال نص فيه، εوتعاىل عندما أمر رسوله الكرمي (إن اهللا سبحانه 

إّمنا أراد هبذا املبدأ وإقراره رغم إمكانية االستغناء عنه بالوحي حماولة التأهيل لنظام إسالمي 
يستثمر العقل كركيزة تقوم عليها حضارة اإلنسان، واهللا سبحانه وتعاىل عندما أمر بضرورة 

دأ يف احلياة اإلسالمّية أراد أن يكون مصري األّمة ومستقبلها يف عنق كل مسلم تفعيل هذا املب
 خيدم يف ذلك حسب طاقته وقدرته اليت وهبها اهللا إيّاه.

واملوىل سبحانه وتعاىل مل جيعل القدرة العقلّية املتمّيزة كإمكانّية يف مجيع العقول البشريّة، ولو  
الناس من خيرتع، وهناك من الناس من يعيش حياة  كان األمر كذلك ملا وجدنا أن هناك من

بسيطة ليس فيها إال األكل والشراب، وأعين بذلك أنّه يعيش لكي يعيش، وال يعيش لكي 
 يتعايش ويغّري، وينّمي ويطّور.
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ومن هذا املنطلق، وبشكل منطقي فإنّنا جند أن الكفاءة العقلّية، والقدرة العقلّية ليست  
ولكنها موجودة عند مجيع الشعوب، وختتلف درجة استثمارها بني ملكة عند كل إنسان، 

 شعب وآخر حبسب درجة الوعي عندهم.
ومن هذا املنطلق كذلك ينبغي أن يكون التفعيل ملبدأ الشورى من خالل منهج الدين، 
ومنطق العقل، وواقع اجملتمع وفلسفته، وهنا سنجد األزمة اليت نعاين منها تنكمش تدرجييا 

ى االنتهاء يف واقع املسلمني، إال أن املسؤولّية يف ذلك تقع بشكل كبري على وتوشك عل
القيادة الواعية لألّمة، واليت هلا دور كبري يف تفعيل مبدأ فهم األفراد لدورهم يف بناء اجملتمع 

 اإلسالمي.
إن القضّية املطروحة ليست هي الوقوف على مبدأ الشورى ومدى تفعيله يف الواقع، 

التفعيل وأسبابه ومظاهره، بل هي قبل ذلك حماولة لفهم منهج هذا املفهوم،  وضعف هذا
ودوره، وآلّية تفعيله على أرض الواقع، أي أنّنا قبل أن نّتصل بالواقع يف عملّية التفعيـــل ال بد 

كما جيب  من إعداد املنهج النظري املتالئم مع هذا الواقع، واملنطلق من املنهج الشرعي،
أن نربطه بالواقع أن نعمل على إجياد اآللّية العملّية اليت تكفل التفعيل اجلّيد له على علينا قبل 

 أرض الواقع.
إن ما جنده اليوم من جمالس شورى يف بعض الدول العربّية واإلسالمّية هو امتداد حلقبة 

ّية هلذا لزامو عصر الإلالزمان السابقة، وأعين هبذه احلقبة عصر ما بعد اخللفاء الراشدين، وه
املبدأ العظيم، وما نريده اآلن هو إشراك صفوة اجملتمع يف حتديد مصري األّمة يف شىت القضايا 
حمل التشاور، وال ينبغي أن يكون مصري هذه األّمة مرهونا بيد طائفة من الناس هي اليت 

 تكون املسيطرة على الواقع السياسي يف البالد.
قرون وهي على هذه احلال، وال بد أن نضع يف  إننا نعيش أزمة الشورى املمتّدة منذ

حسباننا أن هذا االمتداد ال ميكن أن حتصل فيه نقطة حتّول بني يوم وليلة، بل حيتاج إىل 
مراحل نتجاوز فيها عن سلبيات كثرية تأّصلت يف واقعنا، ولن يكون ذلك إال بالعقول 

فّعال يف عكس وجهات نظرهم الناضجة للمفّكرين يف هذه األّمة، والذين فقدوا دورهم ال
على أرض الواقع، ومل يعد هلم أي وجود إال يف ما سطّرته أقالمهم على الصفحات، والذي 

 ليس له إال القراءة واالستيعاب.
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ونؤّكد يف �اية املطاف بأن األزمات ال يكون جتاوزها إال بعزمية األّمة، ولرب مهّة أحيت 
العزمية نابعة من االستعانة باهللا حىت يكتب هلا  أّمة، وقبل كل ذلك ينبغي أن تكون هذه

الفالح والنجاح، ويف �اية املقام تتحقق اخلرييّة هلذه األّمة إذا اتصلت مبنهجها، وسعت بكل 
 ما متلكه من مقّومات إىل جعله واقعا يف حياة املسلمني وتطويرا ملستقبلهم.

زمة احلالّية ال بد أن يستند يف أّول إن تفعيل مبدأ الشورى على أرض الواقع لتجاوز هذه األ
املقام إىل غرس للوعي بأمهّيته لدى احلاكم واحملكوم، وقبل كل ذلك كما ذكرنا يقع على 
املفّكرين دور يف إبراز املنهجّية املناسبة واملنطلقة من الشريعة اإلسالمّية لتفعيل هذا املبدأ، 

  املعاصر.وهنا فقط سيتحقق التجاوز هلذه األزمة يف واقعنا 
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 الفصل األّول
 أسباب أزمة الشورى في واقع المسلمين 

ال شك أن الوقوف على األسباب الكامنة وراء مشكلة ما هو أساس عالجها، وال ميكن 
بأي حال من األحوال أن نبدأ يف عالج أي مشكلة قبل أن نقف على أسباهبا، ومن هنا ال 

كانت بسبب غياب التفعيل الشرعي الصحيح ملبدأ بد أن نعلم أن األزمة اليت نعاين منها  
الشورى، هي بذلك أزمة كّبدت الدولة اإلسالمّية خسائر فادحة، وخطوات خاطئة خطتها 
األّمة اإلسالمّية من غري اختاذ ملبدأ املشاورة، وال اختالف بني العقالء أن نسبة اخلطأ تقل يف 

ملبدأ فقط ميكن أن نفهم فلسفة الشورى رأي اجلماعة أكثر من رأي الفرد، ومن خالل هذا ا
 اإلسالمّية احلقيقّية.

إن ما نراه مطّبق يف جمالس الشورى يف خمتلف البلدان اإلسالمّية ما هو إال امتداد إىل 
عصور ما بعد العهد النبوي الشريف، وعهد اخلفاء الراشدين، وهو إعمال مبدأ الشورى 

أخرى ال يوجد أي استثمار حقيقي كذلك  الشكلي دون أي معىن شرعي ميّيزه، وبعبارة
) هذا املبدأ، وحّقق من خالله مكاسب εاالستثمار الذي استثمر على أساسه رسول اهللا (

 لدولة اإلسالم.
إن ما نعيشه من أزمة يعاين منها مبدأ الشورى يف واقع املسلمني يعود إىل عدم العناية هبذا 

بيّناه يف السابق، وعدم التجديد هلذا املبدأ هو املبدأ وتنميته، وتطويره منذ زمن طويل قد 
الذي وّلد هذه األزمة اليت نعاين منها، واليت توّلد عنها بشكل أو بآخر عّدة مظاهر هي ما 

 تعاين منه الدولة اإلسالمّية يف واقع اليوم.
وسوف نقف يف هذا الفصل على األسباب اليت أّدت إىل تفاقم أزمة هذا املبدأ يف واقع 

لمني، واليت ينبغي علينا أن نعمل على القضاء عليها حىت ال تتفاقم ويصعب احتوائها املس
 والقضاء على ما يتوّلد عنها من آثار بعد ذلك:   

، وذلك عدم أخذ الشورى دورها الحقيقي بمفهومها الحقيقي على أرض الواقع .1
على الرغم من كو�ا من أهم املفاهيم يف الوعي اإلسالمي تصّورا وسلوكا، ويف السلوك 
العملي تصديقا وتطبيقا، ومن هنا فإننا جند الذين اجتهوا حنو الدميوقراطّية واعتربوها هي احلل 

ن الناجع ملشكالت احلياة مل يفهموا حقيقة الشورى إال كو�ا حالة أخالقّية شخصّية، وكأ
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اإلسالم قد عجز عن إجياد نظام عملي عام ينّظم احلياة اليومّية حبيث تتكامل قوى اجملتمع 
وتتوافق وتصل إىل مرحلة االنسجام، وهذه هي أهم نقطة يف حتقيق اإلسالم عملّيا وتطبيقه 

 على أرض الواقع وهو ما نعاين منه يف واقع املسلمني يف غالب شئون حياهتم اليوم.
فهم النظام الذي يرتبط بأحد جوانب احلياة ال يعين بأي حال من األحوال  إن القصور يف

قصور النظام وخلله، بل القصور يف فهم اإلنسان، وما نعاين منه من أزمة سياسّية اليوم يرجع 
بشكل كبري إىل خلل يف نظامنا السياسي، وهذا ما جيعل استنهاض اهلمم فينا منكسر بسبب 

هبذا السبب أصبحنا نتوّجه مينة ويسرة نبحث عن نظام نعكسه على هذا الواقع املتأّزم، و 
 واقعنا، رغم أننا حنمل يف جعبتنا نظاما لو طّورناه واعتنينا به ملا كان هذا واقعنا.

إن الشورى هي أحد أجزاء النظام اإلسالمي حيث يتكامل هذا بتطبيق الشورى بالصورة 
لشورى حباجة حىت تنجح إىل تكامل العناصر الصحيحة مع بقّية مكونات النظام، كما أن ا

 الالزمة لتحقيقها ثقافّيا يف منظومة القيم واملعايري، وعملّيا بتطبيقه بالصورة الصحيحة.
 عدم وجود برنامج متكامل يرّسخ مفهوم الشورى كثقافة أساسّية في اإلنسان .2

ذلك حىت تصبح معيارا والذي يرجتى منه العمل على الرتبية، والتنشئة، والتفقيه؛ و  المسلم،
أساسيا يف حياته، وال ميكن تطبيق الشورى يف مناحي احلياة بالصورة السليمة ما مل تصبح  
كثقافة أساسّية مرتّسخة يف الوعي االجتماعي، وبالطبع فإن اجملتمع الذي ال يرتبط بالشورى 

رب من كل ثقافة، وفكرا، وواقعا قد يستغرب من هذا املفهوم احلديث عليه كما قد يستغ
 مفهوم حديث، وقد يواجهه بعنف أو عدم مباالة.

عدم وجود االعتبار بأن الشورى هو النظام األساسي المركزي الذي يشّكل البنية  .3
، واعتبار الشورى نظاما فرعّيا يف البناء العام، وأنّه نظام التحتّية للبناء االجتماعي العام

 يشّكل البنية األساسّية التحتية لكل املمارسات سياسي حمدود، أو أنّه حالة إداريّة، وأنّه ال
والربامج السياسّية، االجتماعّية، والفكريّة، كما أن العمل على حتويل الشورى إىل واقع 
سياسي بنيوي ال بد فيه من العمل على إجياد روح الشورى ال جمّرد آليتها، فاآللّية ال تكفي 

 يف ظل انعدام وجود اجلوهر وروح املبدأ.
 م التحقق للتكاملية الشورويّة في تطبيقها روحا وقانونا على كاّفة األصعدة،عد .4

وذلك بغرض العمل على حتويلها إىل تكاملّية مرّكزة يف عمق الكيان االجتماعي؛ وذلك حىت 
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ال تبقى هذه التكاملّية جمّرد حالة سطحّية مطّبقة بشكل غري متكامل األصعدة، ومبعىن آخر 
املناسبة الستثمار مبدأ الشورى على أرض الواقع، وجعله مقصورا على عدم إعطاء املساحة 

ما ال يعكس بشكل أو بآخر ما ميكن أن يعكسه من إجيابّيات ومكاسب، وهذا ما نراه يف 
 )1.(89واقعنا من وجود جمالس شورى شكلّية ال تستطيع أن تّتخذ القرارات يف أبسط األمور

، وال تطبيقه ر كبير في إحداث األزمة فيما يعانيه هذا المبدأ من غموض له دو  .5
ميكن بأي حال من األحوال أن نفّعل شيئا على أرض الواقع ما مل نكن مدركني له، وإذا 
أردنا أن نعلم السبب يف ذلك فإننا جنده متمّثل يف قّلة الفقهاء أو انعدامهم يف ميدان 

ارب القليلة، أو احلماس الدعوة، وازدحام هذا امليدان بذوي التجارب الكاسدة، أو التج
األجوف، وقد ترّتب على ذلك جتارب تبعد الشورى عن مدلوهلا، وأساسها، وحّجّ◌يتها، 
وبدال من أن تكون الشورى حاجبة لالستبداد مّكنت منه من خالل متكني احلاكم من فرض 

 )2.(90رأيه، وااللتفات عن أهل الشورى حبجج باطلة زائفة ال أساس هلا يف الشرع
، وهو ما يؤّدي إىل ضعف االهتمام هبذا املبدأ، وعي بمكاسب الشورىعدم ال .6

وتنميته، وتطويره، وهذا ما يؤّدي بشكل أو بآخر إىل عدم التوّجه إىل تفعيل هذا املبدأ على 
أرض الواقع؛ وذلك بسبب بعد التجربة احلضاريّة القويّة لتطبيق هذا املبدأ، وهذا السبب هو 

 جل استثمار جّيد هلذا املبدأ.الذي يغّيب التفعيل من أ
هذه هي بعض األسباب اليت فاقمت وما زالت تفاقم من أزمة الشورى يف واقع املسلمني، 
وهذه األزمة هي اليت كّبدت األّمة خسائر فادحة يف واقعها ومستقبلها، وقد أصبحت بذلك 

 قاصرة كالطفل حتت الوصاية. 
وأصبحت يف حال تتقاذفها فيه األمواج؛ وأضحت بذلك األّمة طوعا للتغيريات ومداها، 

وإذا أردنا أن نعلم سببا لذلك فإنّنا نؤّكد على أن السبب الرئيس هو أّ�ا خلعت لباسها، 
وتربئت من دينها ونظامها، وقد أصبحت بذلك يف وضعّية انكسار صعبة ال خترج منها إال 

 ع اخلرييّة املفقودة.بعزمية الرجال، ومبادرة األبطال، وتكاتف اجلهود من أجل إرجا 

89  www.annabba. org 
م، وزارة شئون جملس 1996د. حسين درويش، ومنصور العريض، الشورى يف دولة البحرين، الطبعة األوىل،   90

 .96 الوزراء واإلعالم بدولة البحرين، ص
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 الفصل الثاني
 مظاهر أزمة الشورى في واقع المسلمين

إن الناظر إيل أزمة الشورى يف واقع املسلمني جيـد أّ�ا أزمة ممتّدة منذ قرون و ليست وليدة 
عقود، وال شك أن هذا االمتداد هلذه األزمة اليت تعاين من عضاهلا األمة اإلسالمّية قد 

كثرية أّدت إىل عدم التطوير يف جوانب احلياة املختلفة هلذه األّمة، ومن توّلدت عنه مظاهر  
هنا فإن الواقع املرير الذي نعيش فيه كان من أبرز مظاهره أننا نعيش بدون أي نظام سليم، 
وذلك على الرغم من أننا منتلك نظاما متكامال يدور يف فلك املبادئ العاّمة للشريعة 

أن هذا املبدأ مل يكن حمال للتطوير والعمل على االستثمار بكل ما اإلسالمّية، ولكن يؤسفنا 
يعنيه معىن االستثمار، وهذا ما جعلنا نعيش يف ضياع فكري، وضياع سياسي، وضياع 

 اجتماعي، وضياع ثقايف نكاد أن نفقد به الضياع هلويّتنا.
مة الشورى يف واقع إن واقع التخّلف الذي تعيشه األّمة اإلسالمّية هو من أبرز مظاهر  أز  

املسلمني، فعلى قدر ما يتحقق لألّمة من تطّور ورقي إن هي أخذت مببدأ الشورى وفّعلته يف 
واقعها، يأيت نقيضه كّلما ابتعدت عن تفعيل هذا املبدأ مبعناه الشرعي البّناء، ولقد قاست 

 الشعوب اإلسالمّية طويال من جرّاء هذا التخّلف.
رير أصبحت العني اليت تنظر هبا األّمة عني عوراء ال ترى ما كانت ونتيجة هلذا التخّلف امل

عليه من منهج قومي، وأصبحت ترى هبرجة النظام الغريب هبذه العني نظاما متكامال تستطلع 
به التطوير، وجتعل منه �جا يف حياتنا، فيقودها إىل الدمار والضياع، والرجوع إىل الوراء، 

عّتم عندها الصورة الصحيحة للحضارة حىت ما تكاد أن فتنكسر وتتهّشم، وتنطوي وتت
 ختتفي، ولكّنها لن ختتفي.

ومن املظاهر بل واألزمات اليت تعاين منها األّمة بسبب ضعف االستيعاب ملفهوم الشورى 
وجود الربط بني الشورى والدميوقراطّية والتقريب فيما بينهما، بل ومن الشعوب من يتفاخر 

ة بدال عن لشورى؛ وذلك على أساس أن التغاير بني املفهومني هو من بأخذه بالدميوقراطيّ 
 باب التنوّع والتمايز، وليس هو باب التضاد واخلصومة.

إن أزمة الشورى اليت تعاين منها األّمة هي أزمة يرجع سببها إىل عدم التفعيل والتطوير 
للمفهوم، وهذا ما جعل بعض املفّكرين جيعل الدميوقراطّية يف مقابل الشورى، أو مبعىن آخر 
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هي ترمجة معاصرة هلا، وهذا إن دل فإّمنا يدل على قصور الفهم هلذا املفهوم، وأقل ما يقال 
ا الدمج املمقوت إلزالة لبس التشابه والتمايز هو أن النظام الدميوقراطي ما هو إال يف هذ

تنظيم للعالقة بني احلاكم واحملكوم وتنظيم للحريّات دون التقّيد بأي شريعة، أو منهج، أو 
 أحكام، وهذا ما يؤّكد الفرق اجلوهري بني كال النظامني.

إىل هذه النظرة للدميوقراطّية على أّ�ا صورة وإذا أردنا أن نعرف هذا اللبس الذي أّدى 
معاصرة لنظام الشورى فإننا جنده يرجع بشكل كبري إىل أن مفهوم الشورى الذي عرفه 
اإلسالم بنصوصه أو تطبيقاته غري مفهوم الشورى السائد يف األوساط السياسّية اإلسالمّية 

ى النظري الذي جاءت به على اختالف مصطلحاته، ومن هنا نؤّكد على أن مفهوم الشور 
الشريعة اإلسالمّية هو غري مفهوم الشورى الذي وجد من خالل التطبيق التارخيي العملي 
ملبدأ الشورى، ومن هنا نؤّكد على أن التطبيقات العملّية اليت مارسها اخللفاء، أو األمراء، أو 

 أمورا دينّية.احلّكام عرب العصور وحىت يف عصرنا هذا كانت مالئمة لعصورهم، وليست 
بل منذ العصور اإلسالمّية  –ليس يف عصرنا هذا  –ومن أغرب مظاهر أزمة الشورى 

األوىل أن جعل احلّكام واألمراء أهل الشورى يستعينون هبم عند اختاذ القرار، وال تكون 
آراءهم ملزمة هلم بعد ذلك وإن صدرت عن إمجاع منهم، وذلك على الرغم من أن الرأي 

ه أقرب للصواب من رأي احلاكم، وهذا ما أّكدناه من أن نظام الشورى الذي الذي يقولون
أّكدته النصوص، وانعكس على الواقع العملي يف العهد النبوي الشريف خيتلف عما هو 
مطّبق يف الواقع احلايل، ومبعىن آخر حنن ال نستثمر هذا املبدأ االستثمار الصحيح بسبب 

 لرئيس لضياع األّمة ومستقبلها.شيوع االستبداد الذي هو السبب ا
كذلك من اآلثار اخلطرية لتأّزم مسألة الشورى يف واقع األّمة إخضاع مجيع املسائل سواء 
أكان فيها نص للشورى والتشاور، وهذا خيالف مبدأ الشورى اإلسالمي بشكل كبري، 

ة حمل الشورى فالشورى اإلسالمّية مل جتعل إال فيما ال نص فيه، كما أن املسائل االجتهاديّ 
 جيب أال خترج عن القواعد العاّمة يف الشريعة اإلسالمّية.

إن التأّزم هلذا املبدأ العظيم يف واقع األّمة اإلسالمّية كما قلنا ليس وليد الساعة بل هو نتاج 
تراكمات، وما يهّمنا يف هذا املقام أن أبرز هذه املظاهر هو التباس املفاهيم، وضياع مقّدرات 

باستبداد احلّكام، وإذا كّنا نبحث عن نظام ما يف أّول هذا القرن واجتهنا حنو األّمة 
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الدميوقراطّية الغربّية، فإننا إبان التحّرر من االستعمار كّنا ماقتني هلا، وحناول قدر استطاعتنا 
بعد حتّررنا أن نعود ملنهجنا، إال أن الواقع ينطق بغري ذلك، فها حنن نعود ملثل هذه األنظمة 
اليت سادت جمتمعنا، بل وأصبحنا حناسب من قبل الدول الغربّية إن خالفنا هذا النظام الذي 
ميلى علينا، وبشكل أو بآخر فإننا نعيش يف استعمار مقّنع ال ندرك أننا نعيش فيه، وها هو 
(مشروع الشرق األوسط الكبري) كأبرز مظاهر أزمة الشورى يف الواقع املعاصر تزّفه لنا 

 املّتحدة األمريكّية كمنهج إلصالح الواقع الذي نعيشه. الواليات
{ مشروع (الشرق األوسط الكبير) كأبرز مظاهر أزمة الشورى في واقع المسلمين في 

 األلفّية الجديدة }
يعد مشروع الشرق األوسط الكبري من آخر ما قّدمته لنا احلضارة الغربّية، وقد دار جدال 

ا املشروع األمريكي، وما قد مسحت به الواليات املّتحدة عارم ما بني مؤيّد ومعارض هلذ
األمريكّية لنفسها من أن حتتل بالد املسلمني بدعوى حماربة اإلرهاب واالستبداد، وإحالل 
الدميقراطّية واحلرّيّة ما هي إال أقنعة لنوايا خبيثة ال تبغي الواليات املّتحدة األمريكّية من وراءها 

ا بلبس املفاهيم، وتدمري املعايري، واليت ستؤّدي هبا يف النهاية إىل إال الوصول إىل مصلحته
 حتقيق سيطرة أكرب على األّمة ومقّدراهتا.

وال أعتقد أن سائال يسأل نفسه عن سبب هذا الكرب األمريكي الذي يتهّدد العامل 
يشه اإلسالمي إذا مل يكن طوعا لرغباته إال وجييب عن قناعة بأن تأّزم الواقع الذي يع

املسلمون يف جمتمعهم يرجع بشكل كبري إىل ضعف النظام الذي ينّظم حياهتم، وابتعادهم 
بشكل كبري عن التنظيم اإلسالمي للحياة والعالقات املختلفة هلا، ال سّيما ابتعادهم عن 
التطبيق الصحيح للشورى الذي هو عماد املستقبل، وما ميكن من خالله أن تتّأسس القّوة 

عليه، ومن مث ترتقي إىل مرتبة اخلالفة اليت يتحقق من خالهلا النهوض باألّمة يف  اإلسالمّية 
 كل جماالت احلياة، وجيعلها تقود البشريّة حنو التطّور والقضاء على األزمات بشىت أنواعها.

 أوال: مضمون هذا المشروع.
احلرّيات يف جاء هذا املشروع كما يّدعي أصحابه من أجل القضاء على االستبداد وانتهاك 

الشرق األوسط كما يسّمونه، مث العمل على خلق جمتمع حر ودميوقراطي، وقد جاء هذا 
املشروع استجابة لإلحصائّيات املخيفة يف واقع الشرق األوسط؛ وهدف هذا املشروع هو 
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 إحالل البديل هلذا النظام وهو  اإلصالح.
بة لنداء يرّددها نشطاء ما هو إال استجا -كما يقول مؤيّدوه   –إن هذا املشروع 

وأكادمييون، كما أن هناك زعماء يف الشرق األوسط قد اختذوا خطوات سبّاقة يف اجتاه 
اإلصالح، وأيّدت بلدان جمموعة الثمانية بدورها هذه اجلهود يف اإلصالح املتمّثل يف تشجيع 

 الدميوقراطّية، وبناء اجملتمع املعريف، وتوسيع الفرص االقتصاديّة.
رّية والدميوقراطّية ضروريتان لتدعيم احلكم القائم على املشاركة يف الشرق األوسط، إن احل

وقد وضعت جمموعة الدول الثماين التزما لدعم ذلك متّثل يف مبادرة االنتخابات احلرّة مع 
الدول اليت تظهر استعدادا جّديا لذلك، وقد قّدمت ألجل ذلك مساعدات تقنّية لدعم هذه 

قت زيارات متبادلة  للتدريب على الصعيد الربملاين، كما بادرت باملساعدة من العملّية، ونسّ 
 أجل إنشاء معاهد للتدريب على القيادة خاّصة بالنساء.

ومل تقف برامج هذا املشروع عند هذا احلد بل اهتمت بالعمل على وضع برنامج 
ة اجلانب الصحفي للمساعدة القانونّية للناس العاديني، وبادرت كذلك بالعمل على تنمي

 احلر، وتفعيل وسائل اإلعالم املسموعة واملرئّية.
ومل يكن السعي احلثيث إلنشاء اجملتمع املدين إال من أولويات املشروع، وقد تعهّدت الدول 
صاحبة املشروع بالعمل على  السماح ملنّظمات اجملتمع املدين كمنّظمة حقوق اإلنسان 

ت يف مناخ حر، باإلضافة إىل متويل مثل هذه املنّظمات وغريها على أن تعمل هذه املؤّسسا
 واملسامهة يف صياغة وتطوير اسرتاتيجيتها.

كما أن هناك مبادرات لتطوير التعليم باعتباره أساس النهضة لألمم، والعمل على توسيع 
الفرص االقتصاديّة ومتويل النمو وغريها من األمور اليت تضّمنها هذا املشروع الذي ترعاه 

 )3.(91لواليات املّتحدة األمريكّيةا
 ثانيا: االتجاه المؤيّد لهذا المشروع.

يربر االجتاه املؤيّد هلذا املشروع تأييده له باعتبار أنّه طريق للتغيري السلمي يف املنطقة العربّية، 
 وهذا ما سيجعلنا نتجّنب التغيريات الدمويّة اليت ال ميكن أن جنين من وراءها نفعا.

األوربّية أفضل بكثري من اال�يارات اليت  – السلمي حتت مظّلة الرقابة األمريكّية إن التغيري
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ميكن أن تعقبها حروب أهلّية وطائفّية ميكن أن متّزق األمة، وسبب فرض هذه الرقابة هو  
كون األنظمة العربّية مجيعها غري مؤّهلة، وال قادرة، وال راغبة يف تأمني احلد األدىن من 

ّية والتغيري؛ وسبب عدم التأّهل هذا يرجع إىل طبيعة تركيب األنظمة العربّية اليت ال الدميوقراط
تسمح هلا بأي تساهل يهّدد وجودها، وحىت النخبة العربّية نفسها غري قادرة على التغيري 
بدون الدعم اخلارجي الذي سيمثّله هذا املشروع على القيام بدور املعارضة احلديثّة واملؤثّرة 

اجملتمعات العربّية إىل مرحلة الدميوقراطّية واحلداثة؛ وإذا أردنا أن نعرف سبب ذلك لدفع 
وجدناه متمّثال يف أن البيئة االستبداديّة اليت عاش فيها هؤالء النخبة، واليت جتعلهم غري 

 مؤّهلني للقيام بدور املعارضة بشكل قوي وفّعال.
ا بعض الشخصّيات على هذا املشروع مث ينتقد صاحب هذا الرأي االعرتاضات اليت ساقه

ويؤّكد بأن االعرتاض على هذا املشروع ورفضه حبّجة رفض التدّخل كيف يكون ومجيع من 
رفض عاجز عن حل املشكالت اليت حتيق به وبأّمته، وهناك الكثري من امللّفات املوجودة على 

 الساحة العربّية عجزوا عن حّلها.
ع على أساس أن أمريكا قد دعمت االستبداد العريب يف وإذا قلنا أن الرفض هلذا املشرو 

املاضي سعيا ملصلحتها، وهي اآلن تسعى وراء هذا املشروع الكبري خلدمة مصاحلها، وأن  
الرئيس بوش أكد ذلك يف خطابه، من أن هذا املشروع يهدف إىل خلق جمتمع يف الشرق 

إال امتعاضا وعنفا جاهزا للتصدير  األوسط تسود فيه احلرّية؛ وذلك ألن االستبداد ال يوّلد
على حد قوله، كما حيتج ألجل تفعيل هذا املشروع بأنّه من أجل تدعيم احلريّة اليت ينبغي أن 
تكون واقعا يف مجيع اجملتمعات البشريّة، ولن يكون ذلك إال مبحاربة اإلرهاب والقضاء عليه، 

ادي عشر من سبتمرب مرّة أخرى بسبب ولن تنتظر الواليات املّتحدة األمريكّية أن يتكّرر احل
 شيوع االستبداد كنظام يف الشرق األوسط.

إن اإلرهاب كداء عضال تعاين منه مجيع شعوب العامل أمجع جعل من الضروري  أن نضع 
يدنا بيد الواليات املّتحدة األمريكّية من أجل القضاء على هذه املصيبة اليت ابتليت هبا دول  

عيش حتت ظل اإلمرباطورية األمريكّية الداعمة ملصلحة الشعوب على كثرية، وبذلك سنبقى ن
 ) 4.(92اختالف مذاهبها ومناهجها
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 ثالثا: االتجاه المعارض لهذا المشروع.
يقول جورج كانن شارحا املخّطط االسرتاتيجي للواليات املّتحدة األمريكّية يف العام 

العامل بالرغم أننا ال نشّكل % من ثروة 50م: (حنن األمريكيني منتلك أكثر من 1948
% من سّكانه، ويف هذه احلالة تتمّثل مهمتنا الرئيسية يف املستقبل يف أن حنافظ على هذا 6

الوضع املختل لصاحلنا، وكي نفعل ذلك علينا أن نضرب بالعواطف واملشاعر عرض احلائط، 
وحتقيق الدميوقراطّية وعلينا أن نتوّقف عن التفكري حبقوق اإلنسان، ورفع مستويات املعيشة، 

 يف العامل).
وباملقابل جند السّيد دبليو بوش يأمل يف نشر الدميوقراطّية يف الشرق األوسط واإلصالحات 
ألجل عيون العرب املقهورين يف نظره إنسانيّا، ويطلب الصرب واملثابرة، وما كنت مبادرة 

نبغي إصالحه، وأن الرئيس بوش هذه إال على أساس أن هناك خلل يف الشرق األوسط ي
املنطقة حباجة إىل االنفتاح حنو الليربالّية، وأنّه ال بد أن يوجد حل لذلك، وال بد أن يتكاتف 

 اجملتمع الغريب ألجل ذلك يف شراكة تدعم املشروع.
هبذا املشروع الفريد ال بد أن نعلم أبعاده، وما هو التعريف األمريكي  ولكننا قبل أن نتفائل

هلذه احلريّة وهذه الدميوقراطّية، هل هي نابعة من احلركات األصيلة املنبثقة من قلب العامل 
العريب أم ال؟، وما هي وسائل حتقيق هذا املشروع؟... هل هي القّوة، واجلرب، والقهر، 

واليات املّتحدة األمريكّية على أفغانستان والعراق؟، وملاذا تكيل اإلدارة واحلروب اليت شّنتها ال
 األمريكّية مبكيالني فيما تدعو إليه من مبادئ، وفيما تقوم به يف العامل هنا وهناك؟

إن الشارع العريب يرى أن من مصلحته أن يقوم حبركة حتّول سياسي، إال أن هذا التغيري 
ن أي تدّخل خارجي لن يأيت بأي مثار إجيابّية، ومما يؤسف يف هذا يتطّلب نظرة أكثر دّقة؛ أل

اجملال وجود فهم خاطئ، أو ما يّدعى من فهم خاطئ بسبب ظهور حركات التطّرف، وهو 
االعتقاد بأن ذلك ناجم عن انعدام الدميوقراطّية واحلريّة لدى الشعوب العربّية، مع أن السبب 

األمريكّية يف مواطن كثرية من العامل وعلى رأسها القضّية  لذلك هو السياسة السلبّية لإلدارة
الفلسطينّية، وهذا ما نراه يف جملس األمن من خالل الفيتو الذي يصدر منها ضد أي قرار 

 ميس إسرائيل.
كيف تكون أمريكا رسوال للدميوقراطّية وقواعدها العسكريّة لبسط نفوذها متناثرة يف كل 
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تنمية، واإلصالح، والسالم، وتقرير معهد (سيربي) السويدي مكان؟، وكيف تكون داعية لل
لدراسات جتارة التسليح يؤّكد على أن الدول العربّية قد أخذت سالحا غالبه أمريكي من عام 

مليار دوالر، بينما كل السالح الذي أخذته الدول  506م إىل �اية القرن قيمته 1990
يف الفرتة من أوائل اخلمسينات حىت �اية حرب العربّية األساسّية مصر، وسوريا، والعراق 

 )5.(93مليون دوالر 2800م، وخاضت به حروبا ضد إسرائيل قيمته الكلّية 1973
ومما يزيدنا غرابة أمام هذا املشروع الذي دّشنته الواليات املتّحدة األمريكّية أنّه مل يعد له يف 

دعوهتا هلذا املشروع أي تفعيل له على أرض اإلعالم أي صدى وكأّمنا أصابه الفتور، ومل تلق 
الواقع، وال جند منها أي استنكار حقيقي لإلعالنات اإلصالحّية الصوريّة من قبل بعض 

 الرؤساء العرب الذين قاموا مبا ّمسوه إصالحات.
ومن خالل ما سبق نتسائل... ما هو السبب الذي حدا باإلدارة األمريكّية إىل طرح هذا 

بّشروا به العامل، وجعلوه من أولويات أجندة القمم السياسّية؟، وما الذي املشروع الذي 
محلهم على الرتاجع وإعالن االستسالم لألنظمة اليت يطالبو�ا باإلصالح؟... أم هي نزوة 
طارئة وردة فعل على أحداث سبتمرب تبّني أّ�ا رّدة فعل غري مدروسة؟، وأسئلة كثرية تطرح 

 ع األمريكي عن املشروع.نفسها أمام هذا الرتاج
ومما يؤّكد هذا الرتاجع تأييد الواليات املّتحدة األمريكّية لقانون االنتخاب الرئاسي يف 
مصر، وسكوهتا على بقاء الرئيس العسكري الباكستاين برويز مشّرف رغم أنّه انقلب على 

عن اإلصالح، بل  الدميوقراطّية، وهذا إن دل فإمنا يدل على أن اإلدارة األمريكّية ال تبحث
تبحث عن مصلحتها املاّدية بصفة الداعية إىل الفكر الرأمسايل املنحرف الذي ال جيعل أي 

 حرمة للفكر اإلنساين.
ومما أثاره األمريكّيون من حتّفظات حيال مشروعهم هذا هو العمل على مقايضة األنظمة 

ودينّية ختدم الواليات املّتحدة  مقابل السكوت عنها بتغيريات تشريعّية، وثقافّية، واجتماعّية،
 يف سعيها هلذا التغيري يف األّمة؛ وذلك من أجل إضعاف اهلويّة اإلسالمّية والعربّية.

وقد سايرت بعض هذه األنظمة ما نص عليه النظام األمريكي وحتّمست لذلك على حنو 
بل جتاهل يؤجج مزيدا من الكره للنظام األمريكي اليت تفرض عليها هذه املتغريات مقا
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 )6.(94التغيريات اإلجيابّية املطلوبة من تلك الشعوب
وال يوجد أي تعقيب على هذين الرأيني، فما تسعى له الواليات املّتحدة من خطوات ال 
ميد بأي شكل من األشكال املصلحة اإلسالمّية، ومن هنا ال بد أن نؤكد بأنّنا حنن الذين 

نا، ويسمحوا ألنفسهم بأن ميلوا علينا هذه املشاريع مسحنا ملثل هؤالء أن يفرضوا الوصاية علي
اليت ال تنعكس على واقعهم قبل ذلك، ومن هنا حنب أن نؤّكد بأن من يسيطر على اإلدارة 
األمريكّية اليوم ما هم إال شرذمة من املتطّرفني، وال حاجة يف ذلك إىل دليل حىت ألبسط 

زمته ما هو إال البتعادنا عن نظم ديننا، الناس، و ال شك أن هذا الواقع الذي نعاين من أ
وعلى رأس هذه النظم نظام الشورى اإلسالمي، والذي بسبب عدم انعكاسه على واقع 

 املسلمني يعانون من هذه الويالت واألزمات.  
ويف احلقيقة ومن واقع ما أراه فإن ما نعيشه من واقع أليم ذاقت فيه الشعوب اإلسالمّية 

عّية ما هو إال نتيجة حتمّية للبعد الشاسع الذي نشأ بني املنهج ومن ويالت التخّلف والرج
يّدعي االنتساب إليه، وإذا كان التخّلف انعكاسا البتعادنا عن منهجنا اإلسالمي، فإن أبرز 
ما ابتعدنا عنه هو فلسفة النظام اإلسالمي املتمّثل يف الشورى اإلسالمّية، وقد تكّبدت األّمة 

بب عدم فهمها، وتفعيلها، وتطويرها هلذا املفهوم على الرغم من نتائجه األزمات واحملن بس
اإلجيابّية ملن يتصّفح الواقع الذي عاشه الصحابة الكرام يف العهد النبوي الشريف، ويف العهد 

 الراشدي.
ومن هنا فإن تغليب املصلحة اخلاّصة على مصلحة األّمة هو ما أدى إىل ما يعانيه هذا 

املبدأ من أزمة واقعّية، وإننا ما عرضنا فيما سبق إال أبرز األسباب، وأبرز املفهوم، وهذا 
املظاهر هلذه األزمة، وإال فهي كثرية وال ميكن حصرها، ولكن هذه األزمة ال ميكن أن تنتهي 
إال بتكاتف اجلهود من أجل تفعيل لفلسفة هذا املبدأ على أرض الواقع، وال بد علينا أن 

األزمة لن يكون بني يوم وليلة، بل حيتاج إىل خطّة مدروسة املراحل، نعلم أن جتاوز هذه 
وقبلها نظريّة مدروسة لألزمة بكل أبعادها، ومبختلف وجهات النظر حوهلا، إال أننا ولألسف 
ال نعيش واقع هذا التحّرك اإلجيايب، وهذا ما سيجعل هذه األزمة تتفاقم وسنجين تداعياهتا 

خري يدوي صداه بالعودة إىل النظام اإلسالمي حبذافريه، وإذا كانت املريرة، ويبقى النداء األ

94  www.iraq.ina.com 
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القبائل العربّية قبل دخوهلا يف اإلسالم قد كانت ذليلة فأعّزها اهللا هبذا الدين، فإننا نعيش هذه 
الذلّة اليت نعاين ويالهتا يف كل يوم، وهناك نقطة أخرية أود أن أؤكد عليها وهي حكمة إهلّية 

ليها يف كتابه... إّن اهللا ال يغّري ما بقوم حىت يغّريوا ما بأنفسهم، وانطالقنا من قد نص اهللا ع
هذا املبدأ هي ما سيجعلنا قادرين على جتاوز هذه األزمة، بل وكل األزمات اليت نعيشها يف 

 واقعنا املعاصر األليم.
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 الباب الرابع
 اإلفادة من التجارب العالمّية

 التجارب العاملّية... آلياهتا وموازينها.الفصل األول: اإلفادة من 
 الفصل الثاين: الشورى والدميوقراطّية... التجانس الغائب.

 
 الباب الرابع

 اإلفادة من التجارب العالمّية
 الحكمة ضالّة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها}{

بانفتاحه هذا مل يكن الفكر اإلسالمي يف يوم من األيّام إال فكرا منفتحا على األفق يقصد 
الوصول إىل قدر من االتساع الفكري الذي يطّور اجملتمع اإلسالمي على وجه اخلصوص، 
واجملتمع اإلنساين على وجه العموم، وما حنتاجه اآلن يف عامل املتغريات هذا هو أن نسعى إىل 

 موقف أكثر استنارة من املوقف واألسلوب املتخذ يف واقع العامل اإلسالمي اليوم.
النغالق على النفس هو شيء مذموم يف الفكر اإلسالمي، وإذا ذهبنا يف رحلة استقراء إن ا

للفكر اإلسالمي فإننا سنجده فكرا يغلب عليه االنفتاح والتجدد، وقد كان التطّور فيه 
بسبب هذا املنهج الذي كان أساسا يف الشريعة اإلسالمّية السمحة، وسوف نستعرض يف 

على مسرية التبادل احلضاري واإلفادة من التجارب العاملّية، مث  هذا الباب نظرة تارخيّية
نســــتعرض بعد ذلك اجملال الذي ميكن أن نستثمر فيه عملّية هذه اإلفادة، واألهم من ذلك 
ال بد أن نفهم اآلليات واملوازين الكفيلة جبعل الفكر اإلسالمي يتوازن يف عملّية اإلفادة هذه، 

ريا من التجارب العاملّية اليت أمامه، وقبل هذا االستثمار هلذه حبيث يتّخذ موقفا مستن
 التجارب ال بد أن ينطلق يف هذه العملّية من خالل املبادئ اإلسالمّية السامية.

إن االستنارة اليت نقصدها يف التوّجه حنو هذا املوقف املستنري ال بد أن تتجّسد يف فهم 
جمموعة ثقافات الشعوب واألمم، ومجاع اإلجنازات  موضوعي للظاهرة الثقافّية، واليت تعترب

املاّدية واملعنويّة اليت حتققها هذه اجملتمعات، وال شك أن املرّكب الثقايف ألي أّمة من األمم 
يعترب العمود الفقري الذي تبىن عليه وحوله حضارة هذه األّمة له أبعاد ثالثة متمثّلة يف القيم 

ئمة على أساس منها ومن أجلها، مث اإلجنازات املاّدية اليت واألفكار، مث يف املؤسسات القا
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 يتّوفر على إحداثها جهد اجملتمع.
ال بد علينا أن نغّري موقفنا جتاه ما يرد إلينا من أفكار وثقافات لآلخرين يف تبادلنا 
احلضاري، ومن أجل الفيصل بني التفاعل الثقايف، وبني الغزو الفكري ال بد أن نسعى للعمل 

خلق إرادة فاعلة لالختيار الثقايف؛ وذلك من أجل التمهيد والعمل على جعل البت يف  على
 أي ثقافة واردة إلينا من اخلصوصيات اليت ال ميكن فيها املنازعة.

واملطلوب منا اليوم هو أن نعيش عصرنا من أجل أن نكون فاعلني فيه، ومتفّهمني له، وال 
ج إال من خالل التعامل مع اآلخرين يف كاّفة جماالت ميكن أن حنقق هذا األسلوب وهذا املنه

 )1.(95النشاط اإلنساين أيا كانت
وال شك أن ضعف االتصال والعالقة بني املسلمني ومنهجهم كان له دور كبري يف اهتزاز 
اهلّوية لدرجة يصعب معها حماولة خلق التفاعل الثقايف مع اآلخر، ومن هذا املنطلق ال بد 

لّية البناء املنهجي للذات؛ وذلك من أجل العمل على خلق قدرة فاعلة فينا علينا أن نعيد عم
 تعتمد على املنهجّية الوسطّية اإلسالمّية القادرة على التفاعل مع شىت املتغريات.

مل تكن الدميوقراطّية الغربّية يف يوم من األيّام من اإلسالم يف شيء، وال بد أن نعلم أن 
ة كإفراز من إفرازات احلضارة الغربّية ختتلف يف أساسياهتا عن الشورى التجانس بني الدميوقراطيّ 

اإلسالمّية، ومن هذا املنطلق، ورغم هذه الفروق فإنّه ال بد أن نعلم أن الدميوقراطّية يف بعض 
أفكارها ومقاصدها تتشابه إىل حد ما مع الشورى اإلسالمّية، وحنن كمسلمني ال حنتاج 

ىت نؤسس به حياتنا، والنظام الشوري بأسسه وتفاعالته كفيل ببناء لنظام  كالدميوقراطّية ح
 اجملتمع املسلم العصري مىت انطلقنا منه يف استثمارنا له كنظام شرعي متكامل. 

إن الدميوقراطّية ما هي إال شعار من الشعارات اليت أفرزهتا احلضارة الغربّية واستخدمتها يف 
شيوع الديكتاتوريّة واالستبداد يف الواقع اإلسالمي الصراع السياسي ضد اإلسالم، وبسبب 

أصبحت قضّية الدميوقراطّية تشغل بال الكثري من مفّكري اإلسالم، وقد أصبحوا بعد ذلك 
بني رافض هلذه الفلسفة وأن الغىن عنها بنظام الشورى اإلسالمّية، وبني قائل بأن جوهر 

 م.الدميوقراطّية ال خيتلف عن جوهر الشورى يف اإلسال

د. حممد رضا حمرم يف حبثه الذي تناول فيه االسرتاتيجّية املثلى حنو موقف مستنري من اآلخر، ونشر يف مـــــجلة  95
 .7، ص1982يناير  – 1402، شوال 26، السنة 2308املسلم املعاصر الصادرة يف دولة الكويت، العدد 
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وقد حاول هذا الفريق الذي طابق بني نظام الشورى اإلسالمّية وبني الدميوقراطّية أن حياول 
التوفيق بني النظامني، واعتبار الدميوقراطّية إسالمّية، أو اعتبار الغرب قد سبق إليها، وقد 

) وكأن نظام الشورى 2،(96وصل األمر بالبعض أن استخدم هذه الكلمة استخداما إسالمّيا
 اإلسالم ال يغين عن النظر ملثل هذه األنظمة اليت أفرزهتا احلضارة الغربّية، وهذا التذبذب يف

لدى املفّكرين اإلسالمّيني إن دل فإّمنا يدل على ضعف البناء املنهجي لإلسالم بشكل عام، 
 ولنظام الشورى كنظام شرعي متكامل بشكل خاص.

وقراطّية وأصوهلا التارخيية وتطّورها، مث وسوف نستعرض يف فصل من هذا الباب نظام الدمي
ننطلق بعد ذلك بنظرة واقعّية هلذا النظام على أرض الواقع لنرى مدى النجاح يف تطبيق هذه 
التجربة، وهل هي مطّبقة عند الغرب ومفّعلة كما هي يف الواقع النظري؟، كما أن هناك نقطة 

ه االختالف واالتفاق بني الدميوقراطّية هاّمة سنتناوهلا يف هذا الفصل سنتحّدث فيها عن أوج
الغربّية، وبني الشورى اإلسالمّية، وسننهي املطاف مع قضّية التجانس الغائب بني الشورى 
والدميوقراطّية يف مبحث أخري من هذا الفصل نستعرض فيه اآلراء املؤيّدة هلذا الفكر، و اآلراء 

لسطور السابقة هو أن الفكر اإلسالمي فكر الرافضة له، ومغزى هذا التناول هو كما قلنا يف ا
منفتح ينظر إىل مجيع ما حييط به ويتدارسه ويأخذ منه، إال أنّه هذا االنفتاح ترعاه وتضبطه 
األصول واملبادئ العاّمة يف الشريعة اإلسالمّية، وهذا املنهج هو املنهج الصحيح لالنفتاح 

 اإلجيايب على أفكار اآلخرين. 
 
 

  

أبو احلسن علي احلسين، الصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية، الطبعة  -الندوي   96
 .5، دار الندوة للتوزيـــــع، لبنان، ص 1965 – 1385األوىل، 
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 الفصل األول
 اإلفادة من التجارب العالمّية

... 
 آلياتها وموازينها

إن قراءة متأنية للواقع املعاش تعطينا دالئل بأن هناك صراعا فكريّا، بل معركة فكريّة يف 
مجيع األقطار اإلسالمّية، وبعبارة أخرى هناك صراع بني األفكار والقيم الغربّية واألفكار 

اّمة قبل أن ننطلق لالستفادة من جتارب اآلخرين هو والقيم اإلسالمّية، ولكن هناك نقطة ه
أن نستفيد قبلها من فكرنا اإلسالمي ونتمنهج عليه، وهنا ستكون نقطة االنطالق يف اإلفادة 

 من التجارب العاملّية.
ومما يؤسفنا وحنن يف خضم العمل على تفعيل اآللية السليمة لإلفادة من التجارب العاملّية 

سلمني ممسك بزمامها حّكام قد تكّونت عقلّياهتم، وتأسست ثقافاهتم، هو أن تكون بالد امل
 وترّىب منهجهم على النظام الغريب، والذي انطلقوا منه وكان ممن انتصر للقيم واألفكار الغربّية.

إننا هبذا الضعف، وهبذا التسليم ال ميكن أن نستثمر ونستفيد من هذه التجارب وحنن 
، وليس موقفنا هذا هو املوقف الذي ميكن أن نستثمر فيه تعاملنا نتعامل معها هبذه اهلشاشة

مع الفكر اآلخر، وبدون ذلك لن جنين من وراء هذا التعامل إال األمور السلبّية اليت ال تأيت 
 )3.(97علينا إال مبا هو مضر لفكرنا ومبادئنا

اإلسالمي اليوم، كما إننا ال ميكن أن نكون مبعزل عن احلضارة الغربّية املسيطرة على العامل 
أننا نرفض أن نندمج وننخرط فيها اندماجا واخنراطا متخّبطا ليس فيه بصرية، واملطلوب منا 

 هو أن نسعى من أجل تقوية العالقة مبنهجنا قبل أن نقتبس ونستفيد من املنهج اآلخر.
واقعي ال يستطيع إن عملّية اإلفادة من التجارب العاملّية خاّصة يف اجلوانب املاّدية فيها أمر 

إنكاره أي عاقل، ومجيعنا يوقن أن التكنولوجيا والتقنية ال ميكن أن نأخذها إال من العامل 
الغريب، كما أّ�ا يف حكم العدم يف العامل اإلسالمي، وهذا ما جعلنا أكثر إفادة من التجارب 

نفّكر يف يوم من العاملّية يف هذا اجملال لدرجة جعلتنا نعتمد عليها بشكل شبه كّلي، وال 

أبو احلسن علي احلسين، الصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية، مرجع  -الندوي   97
 .12سبق ذكره، ص 
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 األيّام أن نستغين عنها، وهذا بال شك موقف سليب ممقوت نعيشه واقعا يف حياتنا.
أما بالنسبة للجوانب املعنويّة والفكريّة فهذا ما دار ويدور حوله جدل عميق بسبب التباعد 

ها أن املنهجي بني الفكر اإلسالمي والفكر الغريب، وهناك عّدة توّجهات إزاء هذه املشكلة من
نرفض هذه األيديولوجيات الغربّية دون أي مناقشة، أو أن نقبلها حبذافريها دون أي مناقشة، 
وهذان األسلوبان بال شك أسلوبان سلبيّان، واألسلوب األمثل للتعامل مع هذه 
األيديولوجيات هو أن ننطلق يف التعامل معها من خالل عملّية املوازنة بينها وبني املنهجّية 

ّية، وهذا بال شك حيتاج إىل إملام باملنهجّية اإلسالمّية قبل بدء عملّية التعامل؛ وذلك اإلسالم
ألجل العمل على عدم خرق النظام اإلسالمي باالندماج يف هذه األيديولوجيات اليت ميكن 

 أن نستفيد من جوانب منها ال تتعارض مع املنهجّية اإلسالمّية املتفّتحة.
 

 المبحث األول
 تاريخّية لإلفادة من التجارب العالمّيةنظرة 

إن اّطالعنا على ما سطّرته كتب التاريخ من جتارب ومواقف لعلماء املسلمني وهم  
ينفتحون على الفكر اآلخر جدير بأن جيعلنا خنرج بتجربة فريدة للتعامل مع معطيات هذا 

جلميع األفكار  الزمان، وال شك أن وقوف العلماء السابقني وحتّديهم ومناقشتهم بقوة
والثقافات والتجارب الواردة إليهم من مجيع الثقافات واحلضارات هلو حري بأن نتبناه من 

 أجل العمل على تفعيله وفق جمريات وتداعيات الواقع الذي نعيشه.
 { الصراع األيديولوجي... وثبات الموقف }

اآلخرين: (لقد بدأ مبينًا موقف أسالفنا من أفكار الدكتور محسن عبد الحميـد يقول  
اإلنسان املسلم انطالقة قوية لبناء احلضارة اإلنسانية، فانطلق من الوضوح يف كل شيء، 
وضوح يف العقيدة، ووضوح يف النظام الضابط للحركة والسلوك، ووضوح يف األهداف والقيم 

 اليت كان ينبغي الوصول إليها.
سالة أمام احلضارات العاملية اليت من أجل ذلك مل يتزعزع يف القرون اليت تلت عهد الر  

وإذا أخذنا مثال  وإمنا أخذ اخلري منها، وطرح الشر الذي فيها،جاهبها، ومل يتضعضع كيانه، 
احلضارة اليونانية، وكيف حتّدد موقف أسالفنا إزاءها، فإننا جندهم قد أخذوا منها خمتلف 
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ولكنه مل يكتف باألخذ الساذج  العلوم املتنوعة، من الطب، والفلك، والرياضيات، واهلندسة،
هلا، بل أسبغ عليها وضوحه، وأصالته، وأهدافه الواقعية، فحّوهلا من علوم وصفية إىل علوم 

 0جتريبية حّسية، متفاعلة مع احلياة املاديّة، فأنار هبا العامل لقرون طويلة
رغمني بعد أن شّن أما الفلسفة اليونانية فلم يكونوا حباجة واقعية إليها، لكّنهم ترمجوها م 

الالهوتيون وبعض املتفلسفة هجمات حاقدة على اإلسالم من خالل منطق اليونان 
وفلسفتهم، فأراد علماء اإلسالم أن يتسّلحوا هبا للرد عليهم، وإبطال دعواهم بنفس 
أسلحتهم، ولكن هذه الفلسفة ملا اجتازت طورها يف الدفاع، وحتّولت على أيدي أمثال 

سيناء وغريمها إىل ترف عقلي، واحنراف فكري، وعبودية شخصية لفلسفة الفارايب وابن 
اليونان، رفض اجملتمع الواضح العقيدة، الواضح اهلدف ذلك، فكانت حماولة واحدة من 
حجة اإلسالم اإلمام الغزايل قضت على تلك الفلسفة الوثنية يف اجملتمع اإلسالمي، ومل تقم 

كان نتاج وضوح القواعد الفكرية يف العامل اإلسالمي،   هلا بعد ذلك قائمة، وال شك أن ذلك
وأصالة العقلية املسلمة، فهما اللذان مّكنا الغزايل يف أن يقوم حبركته التارخيية العظيمة يف كتابه 

 اخلالد (هتافت الفالسفة).
وعندنا شاهد آخر قد يكون أوضح يف الفهم من قضية الفلسفة، أال وهو األدب الوثين  

، إذ نرى أن املسلمني مل يرتمجوا هذا النوع من األدب؛ وذلك ألن األمة املوّحدة ذات اليوناين
العقيدة اإلسالمية الواضحة عن الكون كله مل تكن حتتاج إىل ذلك األدب الوثين اهلزيل رغم 
الصور األدبية البارعة فيه، وأعتقد جازما بأنه حىت لو ترجم األدب الوثين اليوناين، ملا كان له 

 ن يؤثّر على عقيدة القوم، وال أن يزعزعها.أ
أما احلضارة الفارسية بعقيدهتا اجملوسية الثنوية فلم تستطع أن تنال من احلضارة اإلسالمية  

األصيلة إال على نطاق حمدود جدا، وبقيت األمة حمتفظة بأصالتها احلضارية وثقافتها 
 ة.اإلسالمية، ولغتها العربية، وقيمها األخالقية الفاضل

وعلى الرغم من حتّول اجتاهات منحرفة كثرية يف احلضارة الفارسية إىل حركات تآمرية سريّة 
أو علنية أرادت زعزعة العقيدة، وتقويض أركان الكيان الثقايف، واالجتماعي، والسياسي 
لألمة، إال أ�ا مل تستطع أن تتغّلب يف النهاية بل كان املوت مصريها احملتوم، وأصبحت خربا 

 أخبار التاريخ. من

www.alukah.net 

http://www.alukah.net/


108 
 الشورى ومعاودة إخراج األمة

وعندما يقول قائل: إن االنتصار اإلسالمي العسكري الساحق على إمرباطوريات ذلك 
العصر كان السبب األساسي يف احتفاظ املسلمني بأصالتهم بعد أن أصبحوا سادة الدنيا 

يومئذ، إال أن الغالب كما هو معلوم هو الذي يفرض كيانه على األقوام املغلوبة، وليس  
 إال أن يقّلد الغالب. للمغلوب

نقول يف جواب ذلك: إن انتصار املسلمني العسكري مل يكن السبب األساسي يف احملافظة 
على تلك األصالة، بل إن إسالمهم ووضوح فكرهم وهدفهم هو السبب الرئيس يف تلك 

 األصالة.
غداد والدليل على ذلك أن الكيان السياسي والعسكري عندما ا�ار أمام التتار بسقوط ب

يف القرن السابع اهلجري مل يؤثّر يف شخصية األمة، ومل يضّيع عليها عقيدهتا وأصالتها، بل إن 
الغالب منهم لفراغه احلضاري ذاب يف الكيان اإلسالمي بعد مّدة قليلة جدا، وذلك 

 بدخوهلم اإلسالم.
يوم أن كانت  ذلك كان موقف أمتنا يف املاضي أمام احلضارات العاملية والثقافات اجملاورة،

تنطلق من أرضها الصلبة اخلصبة... أرض السالم اخلالد، ويوم كانت تستجيب لتعاليم 
 )4.(98 اإلسالم احلنيف)

إن التحديات تتجدد أمام املوقف اإلسالمي يف كل عصر وأوان لكي هتّشم هذا البناء 
ا يعرض له من الشامخ وتزعزع موقفه، إال أن املوقف اإلسالمي ما يزال شاخما أمام مجيع م

حتّديات يف خمتلف العصور واألزمان، وها هو عصر النبوة وعصر اخللفاء الراشدين قد وّىل، 
وتزايدت التحّديات بعد أن تعددت الثقافات واحلضارات اليت انفتح عليها الفكر اإلسالمي، 

ام لكل ما إال أنه صمد أمام حتّديه، ووقف شاخما سنينا طواال وهو يتحاور بلغة القّوة واإلفح
 يثار حوله من شبه.

وقد أدرك مفّكروا اإلسالم األوائل اهلدف املقصود من هذه احلملة، فحشدوا هلا جهدهم 
الفكري والعقلي، وقصدوا هلا تفنيدا وإبطاال باحلجج والرباهني، وكان ذلك حفاظا منهم على 

ل ذلك مل يكتفوا يف بقاء العقيدة اإلسالمية نقية سليمة من التشويش والتلبيس، وهم يف سبي

د. حمسن عبد احلميد، حركة التغيري االجتماعي يف القرآن، من سلسلة رسائل حقائق اإلسالم اليت تصدر عن   98
 .122باإلمارات، ص وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 
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حوارهم مع اآلخر بالوقوف عند حدود النص كتابا وسّنة، وإمنا استعاروا من خصومهم نفس 
األسلحة اليت بارزوهم هبا، فاستعملوا الربهان املنطقي، وقياس الطرد والعكس، وبرهان اخللف 

نفسه يصرف  واإللزام، ومل يروا يف ذلك جرحا وال مذمة شرعية أو عقلية؛ ألن ذلك احلق يف
النظر عمن قاله أو نسب إليه، وما دام هو حقا يف نفسه فال ضرر عليهم يف قبوله والتعامل 
به مع خصومهم، ووضعت يف ذلك مؤلفات مستقلة حتمل عنوان الرد واإلبطال، سواء كانت 
هذه الكتب ردا على املخالفني يف امللة ككتاب (الرد على النصارى)، وكتاب (إفحام 

وكتاب (اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح)، أو حىت لو كانت ردا على الفرق اليهود)، 
 املوافقني يف امللة كاجلهمية واملعطّلة، وكل هذه املؤلفات كانت تدعو إىل أمرين أساسيني مها: 

 الدفاع عن العقيدة اإلسالمية، واخلوف عليها من التشويش والتشكيك. •
 الذوبان والتالشي.احلفاظ على اهلوية اإلسالمية من  •

وقد كان إصرارهم على هذين األمرين عامال مهما يف احلفاظ على خصوصية احلضارة 
 اإلسالمية وهويتها.

جند أن كبار مفّكريها قد تأثّروا  –خاّصة املشائية  –ويف نطاق الفلسفة اإلسالمية 
استعاروا من الغتوص بالفلسفات السابقة عليهم، فأخذوا من اليونانية واألفلوطونية احلديثة، و 

املسيحي خاصة بعد عصر الرتمجة من اليونانية والفارسية وأثناءها... ومن الثابت تارخييا أن 
الفارايب قد تعّلم يف مدارس حرّان على يد إبراهيم القويري النصراين، وابن سينا مل يفهم 

ورغم هذا  أرسطو إال من خالل الفارايب، وابن رشد عرف بالشاروح األكرب ألرسطو....
التأثر الواضح بالفلسفة اليونانية ومفاهيمها، إال أ�م مجيعا كانوا عربا يعتّزون بعروبتهم، 

 مسلمون يدينون بالوالء واالعتزاز بإسالمهم، فهو مصدر الفخر الذي يعتّزون باالنتماء إليه.
ىل اللغة لقد شهدت هذه الفرتة أكرب حركة يف النقل والرتمجة من اليونانية والفارسية إ

العربية، وأن هذه احلركة مل يشهد هلا التاريخ مثيال، وكان ذلك إعماال للمبدأ الشرعي 
(احلكمة ضالّة املؤمن، أّىن وجدها فهو أحق هبا)، ولقد كانت استجابة العقلية املسلمة 
للمرتمجات خمتلفة ومتنّوعة، فما كان منها خاضعا للمبدأ السابق قبلوه وانتفعوا به ومحدوا 
صاحبه، وما كان منها شاّذا عنه رفضوه وحّذروا منه، وبعد ذلك جند النبوغ فيهم يف خمتلف 
هذه العلوم اليت ترمجوها، كاهلندسة، والطب، والكيمياء وغريها، كابن اهليثم، وابن النفيس، 
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 والـرازي وغريهم.
يتجاوز احلق، أما العلوم األخرى فقد حتّفظ املسلمون يف قبوهلا؛ وذلك ألن الباطل فيها 

وقد صرّح بذلك حجة اإلسالم اإلمام الغزايل يف كتابه (املنقذ من الضالل)، لذلك جند 
املسلمني حيّذرون من الكثري منها، وموقفهم هذا يهّمنا وحنن نعيش يف عصر اختلطت فيه 
األوراق، والتبست فيه املفاهيم على العقول، فلم نفّرق بني األبيض واألسود عن قصد أو عن 
غري قصد، مما جعل املثّقف املعاصر يعيش حياته العصرية يف دائرة عصرية ال يعرف من أين 

 تبدأ... وإىل أين تنتهي.
وإذا كان دور املسلمني واضح يف إفادهتم من جتارب اآلخر يف شىت العلوم التكنولوجية، 

فيها فإن دورهم يف العلوم احلكمية الفلسفية مل يكن أقل من ذلك، بل كان عطاؤهم 
 واضحا.

ومن اجلدير بالذكر أن ننبه هنا إىل أن التبادل احلضاري الذي امتد عرب قرون كثرية بني 
احلضارة اإلسالمية وغريها من احلضارات األخرى كان يتمّيز بالنّدية يف األخذ والعطاء، ومن 

يف حوارها املعلوم أن احلضارة اإلسالمية يف هذه املرحلة كانت هي األقوى، ولكّنها مل تسمح 
مع الغري أن تكون لغتها فوقية استعالئية حبيث تشعر اآلخر بالدونية كما هو حاصل اآلن 

 من احلضارة الغربية، وكما هو شأن الداعني إىل تبنّيها والنسج على منواهلــــا.
كانت احلضارة اإلسالمية إبان انتصاراهتا تلتمس مواطن العلم النافع عن الغري، فتفيد منه، 

و إليه، وتبحث عن الفكرة الصحيحة لتتبناها وتتمثّلها يف احلياة اليومية العملية، وقد وتدع
تعيد إخراجها إىل الناس يف ثوهبا اإلسالمي اجلديد، ويف لغتها العربية الواضحة، ويف روح 
قرآنية متساحمة تعم بتساحمها البالد اليت خضعت لسلطا�ا ثقافيا وحضاريا، ولعل يف حضارة 

 ني يف أسبانيا، ويف بالد فارس، ويف اهلند شرقا خري دليل على ذلك.املسلم
ولقد جتّلت روح هذه احلضارة يف أمرين مهّمني جدا يّتصل كل منهما باإلفادة من اآلخر 

 يف منهجه، وأهدافه، ومقاصده:
الروح اإلسالمية العامة اليت تبّناها الفكر اإلسالمي ودعا إليها يف فلسفته  األمر األول:

للعلوم العلمية اليت نقلها العرب عن الغري، ويف حتليلهم هلذه العلوم وتفسريهم للعالقات 
املتبادلة بني األسباب واملسببات، وثبات هذه العالقة عندهم واطّرادها مل مينعهم من اإلميان 
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ح بأن األسباب ليست فاعلة بذاهتا، إمنا هي فاعلة وفق ما جيريه اهللا سبحانه وتعاىل، وقد من
 اهللا هذه األسباب ثباتا يف قوة التأثري؛ ليستقر نظام العامل وتكون له صفة الثبات واالطراد.

الذي متّيزت به لغة اإلفادة... هو حسن توظيف املسلمني للعلم ونتائجه، األمر الثاني: 
واإلفادة من معطياته، وتسخريها خلدمة اإلنسان، وتأمني حاضره ومستقبله؛ وذلك ألن قضية 

خالف اإلنسان يف األرض يرتبط هبا مباشرة حسن تسخريه للكون، واكتشاف قوانينه، است
 والعمل على عمارته.

ولقد ترتب على سيادة هذه الروح العامة، وسيطرهتا على لغة احلوار مع اآلخر يف فلسفة    
العلم، ويف حسن توظيفه أن نعمت البالد اليت فتحها املسلمون شرقا وغربا هبذا الوافد 
اجلديد، ولقد ظّلت احلضارة اإلسالمية تظّلل العامل بروحها املؤمنة قرونا طويلة حفرت خالهلا 
خصائص هذه احلضارة بأحرف من نور يف شّىت بقاع العامل اليت حّلت فيها، ونشرت يف هذه 
البالد قيما ومعاين نعم هبا أهلها فرتة طويلة من الزمن، فعرفوا التسامح والعدل واإلنصاف 

 )5.(99أن شقوا أزمانا طويلة يف ظلم، وتعّصب، وطغيـــان بعد
مبينا الصورة العامة للتبادل احلضاري والفكري مع األستاذ عفيف عبد الفتاح طباره يقول 

 اآلخر خالل هذه الفرتة الذهبية، وذلك وفق ما جاء على لسان بعض املؤّرخني الغربيني:
ربيني أن املسلمني األّولني انتشروا يف األرض لقد ثبت تارخييا... وبشهادة املؤّرخني الغ(

يبّلغون األمم دعوة اإلسالم، ويقتبسون ما صادفوه من العلوم والصناعات اليت لديها، وأخذوا 
يتدارسو�ا ويتقنو�ا، ودفعهم حب التكّمل إىل البحث عن نصوصها يف مصادرها املكتوبة، 

ليت افتتحوها من الكتب العلمية كما كان فلم يقوموا حبرق أي شيء مما صادفوه يف البالد ا
يفعل غريهم من الفاحتني، ولكّنهم كانوا يستولون فيها على أّمهات الكتب العلمية، مث 
يستأجرون العارفني بلغتها لكي يرتمجوها ترمجة حرفية، وبعد ذلك ينكّبون على دراستها 

انتقلت إليهم اخلالفة  وتطبيقها، وقد ساعدهم على ذلك ملوكهم وأمرائهم وأثريائهم حىت
العلمية بعد اليونانيني والرومانيني، وأصبحت جامعاهتم حمط رحال مريدي االستفادة من 

حممد السيد، مقال بعنوان: حوار احلضارات بني اإلسالم والغرب، والذي نشر يف جملة اهلداية  -د. اجلليند   99
م، 1997نوفمرب  -هـ1418، رجب 21، السنــــــــــة 245الصادرة من وزارة الشئون اإلسالمّية مبملكة البحرين، العدد 

 .59ص 
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مجيع األمم، بل وزادوا يف مواد العلوم مما اكتشفوه يف الطب، والكيمياء، والرياضيات 
 وغريها).

م باحتالل (إن اشتغال املسلمني بالعلم يّتصل بأّول عهده :العالمة دريبرويقول  
بست سنني، ومل ميض عليهم بعد ذلك  محمدم، أي بعد موت 638اإلسكندرية سنة 

قرنان حىت استأنسوا جبميع الكتب العلمية اليونانية، وملا آلت اخلالفة إىل املأمون سنة 
م، صارت بغداد العاصمة العلمية العظمى يف األرض، فجمع إليها اخلليفة كتبا ال 813

 العلماء، وبالغ يف احلفاوة هبم). حتصى، وقّرب إليها
وبعد أن عّدد مآثرهم يف العلوم الطبيعية قال: (لو أردنا أن نستقصي كل آثار هذه    

احلركة العلمية العظمى خلرجنا عن حدود هذا الكتاب، فإ�م قد رّقوا العلوم القدمية ترقية كبرية 
 جدا، وأوجدوا علوما جديدة مل تكن معروفة قبلهم).

إن جامعات املسلمني كانت مفتوحة للطلبة األوربيني الذين يف مواطن أخرى: ( ويقول 
نزحوا إليها من بالدهم لطلب العلم، وكان ملوك أوربا وأمرائها يفدون على بالد املسلمني 

 .ليعاجلوا فيها)
يف كتابه (تاريخ العرب): (كان املسلون يف القرون الوسطى متفّردين العالمة سديو ويقول 

وتسرّبت عنهم إىل أوربا، لعلم، والفلسفة، والفنون، وقد نشروها أينما حّلت أقدامهم، يف ا
 .فكانوا هم سببا لنهضتها وارتقائها)

يف كتــــابه (حضارة العرب): (وال العالمة االجتماعي الفرنسي غوستاف لوبون ويقول 
ذات صلة بالعرب  نرى يف التاريخ أمة ذات تأثري بارز كالعرب، فجميع األمم اليت كانت

 اعتنقت حضارهتم ولو حينا من الزمن).
مث يستطرد قائال: (وال ميكن إدراك أمهية شأن العرب يف الغرب إال بتصّور حال أوربا حينما 

 أدخل العرب احلضارة إليها).
 الصراع األيديولوجي... نقطة تحّول وأفول لنجم ساطع } {

مث دار الزمان، وتزعزعت األركان، وأخذ جنم احلضارة يف األفول لتحل حملها حضارة  
جديدة، بروح جديدة ختتلف يف فلسفتها وتوظيفها للعلم عن احلضارة اإلسالمية، 
واستطاعت أوربا أن تفرض سلطا�ا الثقايف، ومفاهيمها احلضارية على املؤسسات الثقافية يف 
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فاهيم األوربية يف الفلسفة، واالجتماع، والتاريخ، واالقتصاد، خمتلف البالد، فأخذت امل
والقانون، وعلم النفس، والرتبية حتل حمل املفاهيم اإلسالمية اليت كانت سائدة يف هذه البالد، 
وأرادت أوربا بعد ذلك أن جتعل مفاهيمها ذات الصبغة احمللية ذات صبغة عاملية تذعن هلا 

الئي متكّرب، وذلك بلجوئها إىل أساليب رخيصة لفرض عقول البشر مبنطق فوقي استع
هيمنتها الثقافية، وقد نتج عن ذلك حتّول كبري يف لغة احلوار بني خمتلف العقول 

 )7.(100البشرية
وهكذا تالشت تدرجييا مراكز احلضارة اإلسالمية، واجتهت األمة إىل االحندار حىت سقط    

... فتمّكن منه، وقبض على زمام قيادة احلياة فيه، كيا�ا سقوطا هائال أمام االستعمار الغريب
فوّجهها الوجهة اليت ختدم بقاءه ومصاحله عن طريق حتويل األمة عن عقيدهتا، وأصالتها، 
وشخصيتها املستقلة، وعن طريق متزيقها ووضع العراقيل الكثرية أمام تقّدمها، واحليلولة بينها 

 املهتدية هبداية النور اإلهلي.وبني النهضة الصحيحة، مث إقامة احلضارة 
ولقد أدى الغزو االستعماري الفكري والعسكري إىل ضعف اإلميان، وقلة الثقافة، واجلهل 
باستغالل سنن اهللا يف الوجود، واالحنطاط احلضاري العام، حبيث تزعزعت األرض اإلسالمية 

ديثة مواجهة الصلبة من حتت أقدام الشعوب اإلسالمية برّمتها، فواجهت احلضارة احل
الضعيف احلائر اخلاسر يف املعركة، وفقدت أصالتها يف احلياة، وحرّيتها يف االختيار 
واملسؤولية، حبيث نتج عن ذلك موقفا حضاريا منهزما ومستسلما استسالماً فظيعاً، فسقطت 

درة األمة منذ القرن التاسع عشر عسكرياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً دون امتالك أي ق
 ملقاومة العنيدة، والتقومي والتمحيص ملا تأخذ وما تدع.

ومن جهة أخرى جنحت خمططات الرتبية االستعمارية الذكية يف خلق معظم اجليل على   
حّبها، وحب مبادئها وحضارهتا، والدعوة املنّظمة إىل تقليد احلضارة الغربية حىت يف جوانبها 

 املادية اجلاحدة. 
مية، وعدم تصّور املسؤولية اخلطرية يف بناء األمة، اسرتينا الضاللة باهلدى، ونتيجة هلذه اهلز   

وفقدنا احلماس لقضيتنا املصريية، وخالط توحيدنا اخلالص مظاهر متنّوعة من الشرك اخلفي،  
 كعبادة املال، واتباع اهلوى، وتعدد مصادر التشريع والقيام.

 .59يد، مقال بعنوان: حوار احلضارات بني اإلسالم والغرب، مرجع سبق ذكره، ص حممد الس -د.اجلليند   100
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 كتب الجنس والدعارة.وبدل أن نترجم كتب العلم والحضارة... ترجمنا  
وبدل أن خنتار الصناعة النافعة، اخرتنا املبادئ واألفكار املفرّقة الباطلة، وبدل أن يرتىب 
شبابنا على معاين القوة، والفروسية، واملروءة انزلقوا إىل مهاوي الضياع، واحلرية، واخلنفسة، 

لرتبية املثلى، واألمومة وبدل أن تتوجه النساء إىل املعرفة احلقة، والثقافة الصحيحة، وا
احلانية... وقعنا يف تقليد املرأة الغربية يف األزياء الكاشفة عن العورات، واالختالطات 

 الفاضحة مع الرجال. 
وهكذا كان موقفنا يف العصر احلديث من احلضارة الغربية، خيتلف اختالفًا كبريًا عن  

ًا أصيًال نابعًا عن عقيدة موقف أسالفنا من حضارات عصرهم، فموقفنا مل يكن موقف
 واضحة، ودراسة شاملة، وهدف حمدد، واختيار حر.

 ولكن هل معنى ذلك أن أمتنا فقدت شخصيتها وأصالتها إلى األبد؟  
أقول: كال... بكل تأكيد؛ وذلك ألن لإلسالم من القوة الذاتية ما تغلغل يف جذور أمتنا، 

يظهر دائمًا يف صورة من الصور حسب املرحلة وغدا جزءًا ال يتجزأ من كيا�ا وحياهتا، فهو 
 اليت متر به من قوة وضعف.

وأمتنا بدأت تشعر اليوم بعد جتارب قاسية أ�ا دفعت مثنًا باهظًا يف صراعها مع  
املستعمرين؛ وذلك بسبب فراغ حياهتا من اإلسالم احلق، والعقيدة احملرّكة، والشريعة الضابطة، 

 فقدان األصالة الذاتية، والعبودية ملراكز التوجيه الثقايف يف وهذا الفراغ هو الذي أدى إىل
 احلضارة احلديثة.

وعلى الرغم من أنه مل تزل هنالك عقبات كثرية يف العامل اإلسالمي حتول بينه وبني  
اسرتجاع أصالته وشخصيته املستقلة املتميزة، وعلى الرغم من أن الرؤية احلقيقية للمشكلة مل 

أمام اجلميع بنفس الدرجة، إال أن الشعور العام يف ذلك العامل املسلم يسعى تزل غري واضحة 
إىل رسم مالمح الشخصية اإلسالمية من جديد، وما مت عمليًا إىل اآلن يف اجملاالت الفكرية 
املتنوعة لكفيل اليوم، ويف املستقبل أن حيول بني املسلمني وضياعهم، وذوبا�م، واستسالمهم 

 )8.(101ألخرى من أرباب احلضارة املادية الزائلةالنهائي لألمم ا
 

 .126د. حمسن عبد احلميد، حركة التغيري االجتماعي يف القرآن، مرجع سبق ذكـــره، ص   101
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 المبحث الثاني
 مجال اإلفادة من التجارب العالمّية، وآلياتها، وموازينها

 أوال: مجال اإلفادة من التجارب العالمّية.
كما بدأنا هذا الباب نؤّكد يف هذا املبحث مرّة أخرى يف حديثنا عن جمال اإلفادة من 
التجارب العاملّية بأن احلكمة ضالّة املؤمن أىن وجدها فهو أحق هبا، ومما يستوجبه عليه 
منهجه اإلسالمي هو أن يسعى هلا ويأخذها من أي وعاء وجدت فيه، وينظر يف ذلك 

 وعاء الذي أخذها منه.للحكمة وال ينظر إىل ال
وال ميكن لإلنسان املسلم أن يكون متقوقعا ومنغلقا على نفسه كما يتصّور البعض، وأنّه 
قد وضع على عينه غشاوة فال يرى شيئا خارج حميطه، وسد أذنيه فال يسمع إال ألهل 
منهجه، وأغلق عقله بقفل حمكم فال يفتحه لشيء وإن قام عليه برهان العقل، أو دليل 

 )9.(102س، أو سلطان الواقعاحل
)، وبذلك يتقن εإن اإلنسان املسلم قد تعّلم أن يلتمس املنهج من كتب ربّه وسّنة نبّيه (

تعامله مع ما يراه ويعايشه من جتارب لآلخرين فيستفيد منها، ويأخذ ما يناسبه، وال يقف 
 وأّمته.عند هذا احلد فحسب بل يطّور ما يأخذه ويستثمره لصاحل بناء جمتمعه 

يقول األستاذ حمّمد أسد يف كتابه (الطريق إىل مّكة) كالم مجيل بدا فيه االتزان واحلصافة 
الفكريّة، وهو حيّدد بلباقة فائقة، ومقدرة كبرية اخلط العادل املّتزن الذي جيب أن يسري عليه 

أن يفيدوا من  العامل يف اإلفادة من الغرب، وتبّين الوسائل احلديثة: (يستطيع املسلمون اليوم
الغرب يف مواطن كثرية، وخباّصة يف جمال العلوم والفنون الصناعّية، ذلك أن اكتساب األفكار 
واألساليب العلمّية ليس يف احلق (تقليدا)، وبالتأكيد ليس يف حالة قوم دينهم يأمرهم بطلب 

 العلم حيثما ميكن أن يوجد.
ت العلمّية ليست إال حلقات يف سلسلة إن العلم ال غريب وال شرقي؛ وذلك ألن االكتشافا

ال �اية هلا من اجلهد العقلي الذي يضم اجلنس البشري بكامله، وإن كل عامل يبىن على 
األسس اليت يقّدمها له أسالفه، سواء أكانوا من بين أّمته، أو من أبناء أمم أخرى، وعملّية 

م، دار الشروق، 2000 -هـ 1421يوسف، ثقافتنا بني االنفتاح واالنغالق، الطبعة األوىل،  -د.القرضاوي   102
 .39مجهورية مصر العربّية، ص  –رة القاه
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ىل إنسان، ومن عصر إىل البناء، واإلصالح، والتحسني هذه تستمر وتستمر، من إنسان إ
عصر، ومن مدينة إىل مدينة، حبيث أن ما حيّققه عصر معّني، أو مدينة معّينة من أعمال 

 جليلة ال ميكن أن يقال أّ�ا ختص ذلك العصر أو تلك املدينة).
مث يستطرد قائال: (إن كل األعمال العلمّية العظيمة هي ملك مشرتك بني اجلنس البشري  

الطريق والوسائل احلديثة يف  -كما هو من واجبهم أن يفعلوا   –إذا تبّنوا كّله، واملسلمني 
العلوم والفنون الصناعّية، فإّ�م بذلك ال يفعلون أكثر من اتباعهم لغريزة التطّور واالرتقاء 

وهم يف غري حاجة إىل أن  –اليت جتعل الناس يفيدون من خربات غريهم، ولكّنهم إذا تبّنوا 
كال احلياة الغربّية، واآلداب، واملفاهيم االجتماعّية الغربّية فإّ�م لن يفيدوا أش –يفعلوا ذلك 

من ذلك شيئا؛ وذلك ألن الغرب ال يستطيع أن يقّدم هلم يف هذا املضمار ما يكون أفضل 
 وأمسى مما قّدمته هلم ثقافتهم نفسها، ومما يدّهلم عليه دينهم نفسه.

هم، وارتضوا الرقي وسيلة ال غاية يف ذاهتا ملا ولو أن املسلمني احتفظوا برباطة جأش
استطاعوا أن حيتفظوا حبرّيتهم الباطنّية فحسب، بل رّمبا استطاعوا أيضا أن يعطوا إنسان 

 )10.(103 الغرب سر طالوة احلياة الضائع)
 ثانيا: آليات وموازين اإلفادة من التجارب العالمّية.

ات واملوازين الكفيلة خبلق جمال أوسع إن من الضروري مبكان العمل على وضع اآلليّ 
وأرحب لإلفادة من التجارب العاملّية وتوسيع آفاقها، ومن هذا املنطلق ال بد من إجياد 
اآللّيات واملوازين الكفيلة جبعلنا أكثر استفادة من التجارب العاملّية بدال من أن نعتمد عليه 

ومما ال شك فيه أن هذا األمر حيتاج إىل  دون وعي بأبعادها، ومنطلقاهتا، وأهدافها، وبراجمها،
برنامج معريف متكامل مبين على التجربة، وذلك من خالل تدارس التعامل اإلجيايب مع 

 التجارب العاملّية ألسالفنا السابقني.
إن عملّية بناء املوقف من التجارب العاملّية على تنّوعها حتتاج إىل طرح يف خمتلف الفرتات 

املفّكرين، وقد أصبحنا يف واقع اليوم يف وضع اضطراري لالستمرار يف  والعهود بني أوساط
إعادة طرح هذا املوضوع املصريي بعد مرور حوايل مائيت سنة على بدء ما يعرف بالنهضة 

أبو احلسن علي احلسين، الصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية، مرجع  -الندوي   103
 .228سبق ذكره، ص 
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احلديثة يف ديار اإلسالم، ومرور أكثر من ثالثة قرون ونصف على بدء املواجهة املصرييّة مع 
ت الصدام العسكري، والسياسي، واالقتصادي دون التوّصل قوى احلضارة احلديثة يف ساحا

إىل إجابات فكريّة حامسة، وال إىل ما يقرب من شبه إمجاع إسالمي هبذا الشأن، وهذا بال 
شك ميّثل حالة مأساويّة لفكرنا احلديث، ودليال آخر من دالئل انعدام احلسم، بل والضياع 

ة ليس يف مواجهتها املصرييّة مع قوى احلضارة احلديثة الذي تعانيه اجملتمعات العربّية اإلسالميّ 
فحسب، وإمنا فيما يتعّلق بتحديد ذاهتا، وهويّتها، وكيا�ا يف الصميم؛ وذلك ألن اإلنسان ال 

من هو؟، … يستطيع أن حيّدد موقفه من غريه قبل أن حيّدد موقفه من نفسه، فيسأل نفسه 
للهويّة الذاتّية ال ميكن حتديد أي موقف فّعال  وماذا يريد؟، ومن يكون؟، وبدون هذا احلسم

ال من احلضارة احلديثة، وال من أي قضّية من قضايا املصري، والتقّدم، واحلياة الكرمية، فنقد 
الذات جيب أن يأيت قبل نقد اآلخرين، ومعرفة الذات ال بد أن تكون قبل معرفة غريها من 

 املعايري احلقيقّية جلّدية احلياة.
أننا وحنن نتصّدى لقضّية عملّية بناء املوقف اإلجيايب من التجارب العاملّية حباجة وال شك 

إىل حتديد واضح ومعلوم حلقيقة هذه التجارب، كما أن أكرب مسة هلذه التجارب هو أّ�ا 
معّقدة ومتشابكة ال ميكن فهمها إال من خالل رؤية أبعادها املختلفة، وقبل هذا ال بد أن 

 جتاه هذه التجارب إن كان منهجا اعتماديّا أو منهجا إفاديّا.نتدارس موقفنا 
إن استمرارنا يف تكرار املقولة املعهودة، ورّمبا الصحيحة يف جانب منها بأن احلضارة الغربّية 
حضارة ماّدية، ومنحّلة، ومنحطّة، وآيلة للسقوط لن يغّري يف احلقيقة القائمة واملفروضة يف 

نا أن نفهم أن قّوة انتشار احلضارة اليت وصفناها هبذا الوصف بأّ�ا ال واقع العامل، وال بد علي
بد أن تكون وراءها عناصر قّوة حقيقّية يف احلضارة، واجملتمع، واإلنسان، وليس يف 

 التكنولوجيا فقط؛ ألن التكنولوجيا ال تنمو وتتطور يف جمتمع هش، وحضارة هّشة.
السليمة ال بد فيها من الثقة بالنفس يف ساحة  إن قانون املواجهة احلضاريّة ومعادلتها

املواجهة االسرتاتيجّية ضد اخلصم، ويف الوقت ذاته تنظر يف معطيات احلضارة الغازية فتفهم، 
وتنقد، وتغربل، وتقرر قبول ما تقبل، ورفض ما ترفض، وكّلما زادت ثقتها بنفسها يف ساحة 

ري دون عقدة نقص، وهذا ما ملسناه يف املعركة كلما زادت قدرهتا على االستيعاب احلضا
جتربة اليابان يف تطّورها، وما سبق أن بّيناه يف املبحث األول من دور ملفّكري اإلسالم يف 
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 االستثمار واإلفادة من احلضارة األخرى.
وال بد علينا يف عملّية بناء املوقف من التجارب العاملّية حىت نكّون موقفا أكثر إجيابّية جتاه 

ب العاملّية على خمتلف أنواعها أن نعلم بأنّه من الضروري أن منّيز بني احلضارة العاملّية التجار 
احلديثة ومظاهر احلضارة األوروبّية اليت هي إحدى صيغ احلضارة العاملّية احلديثة، ومن هذا 
املنطلق ال بد أن تكون لنا رؤية متكاملة من هذه التجارب حىت نستوعبها ونكون أكثر 

 )11.(104ة منهااستفاد
وال شك أن الفكر اإلسالمي فكر متفّتح نتيجة حلث اإلسالم على هذا االنفتاح، وقد 
انطلق هذا املبدأ ألننا أصحاب رسالة عاملّية جاءت لكل الناس يف كل أحناء األرض، كما أن 

اقعنا أسباب االنفتاح كثرية ووفرية ولكن علينا أن نتوّجه هبا الوجهة الصحيحة واإلجيابّية، وو 
مبا ساد فيه من تكنولوجيا اتصال وثورة إلكرتونية سّهل من عملّية توصيل الفكرة، ونشر 

 )12.(105املبدأ
وإذا كان الفكر اإلسالمي فكرا متفّتحا على الثقافات املختلفة، والتجارب العاملّية لكي 

حيحة يستفيد منها وينّميها ويطّورها إال أن هذا االنفتاح ال بد أن يكون على أسس ص
 تكفل أن يكون انفتاحا إجيابّيا وال تأيت من وراءه مضاعفات.

ومن هذا املنطلق فال بد أن يفّعل انفتاحه هذا بضوابط وشروط جتعله أكثر نفعا وأمانا وال 
جتعله ذا أثر سليب عليه حبيث جيد نفسه ال جيين منه أي نفع، بل وجيعله ينتكس إىل الوراء 

 فينقلب انفتاحه هذا بعد ذلك عليه، وال جيد فيه أي مثار إجيابّية.لدرجة يفقد معها توازنه 
إن من أهم الضوابط والشروط اليت حيتاجها الفكر املسلم إلفادته من التجارب العاملّية هو 
أال ينفتح قبل نضجه إذا كان يف مرحلة التأسيس والبناء؛ ألنه إذا انفتح قبل نضجه فإنّه 

عانيه يف كثري من مواطننا يف واقع اليوم، فما نراه يف واقع اليوم سيشّوش على نفسه، وهذا ما ن
هو أن الفكر املسلم ال يعلم من ثقافته شيئا يؤّهله لعملّية االنفتاح، وال يعطيه هذا الضعف 
الذي يعيشه أي بوادر يف عملّية انفتاح إجيايب على الثقافات والتجارب العاملّية، والذي حيتاج 

حممد جابر، رؤية قرآنية للمتغريات الدولّية، وشواغل الفكر بني اإلسالم والعصر، مع رصد  - د.األنصاري  104
 .155م، ص 1999أوسطّية ضد اهلويّة العربّية، دار الشروق، القاهرة، الطبعة العربّية الثانية،  –بواكري هلجة الشرق 

 –م، دار الشروق، القاهرة 2000 -هـ 1421يوسف، أمتنا بني قرنني، الطبعة األوىل،  –د.القرضاوي   105
 .243مجهورية مصر العربّية، ص 
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 ونضج. إىل رسوخ، ومتكّن،
إن منهج االنفتاح اإلجيايب حيتاج إىل حصيلة جّيدة من الثقافة اإلسالمّية األصيلة املستقاة 
من ينابيعها الصافية، واليت جيد فيها اإلنسان املسلم إجابات عن كل التساؤالت اليت حتيك 

يلة جيد يف صدره، أو ينطلق هبا لسانه، عن العقيدة والشريعة، عن الدين والدولة، وهبذه احلص
نفسه يقف على أرض صلبة، وتتكّون لديه مناعة ضد أي ميكروبات مؤذية، ويستطيع أن 

 يرد هبا على الشبهات اليت تعرتض طريقه.
وبعد هذا اإلعداد لعملّية النضج اليت تؤّهله ملسألة االنفتاح واإلفادة من التجارب العاملّية ال 

ذه التجارب بال حدود وال ضوابط، واختاذ بد من جتّنب التساهل يف األخذ واالقتباس من ه
منهج األخذ لكل شيء يف التجربة دون النظر إىل ما قامت عليه من برهان أمر سليب قد 

 يؤثّر إىل حد كبري على ثقافة اإلنسان املسلم، وعلى أسسه، ومبادئه.
، بل إن املسلم حني ينفتح على ثقافات اآلخرين ال يأخذ بعجرها وجبرها، وحّقها وباطلها

يأخذ منها احلق، ويدع الباطل، وال يفتح جعبته ليمألها بالغث والسمني، والرخيص والثمني، 
فهذا املنهج ال يقبله منطق اإلسالم، وهذا ما يعانيه املسلمون يف أخذهم ليس بالتجارب 
مجيعها دون نظر إىل جوهرها، بل بأخذهم بالسليب منها وترك اإلجيايب، وهذا هو ما أدى هبم 

 هذا االحنطاط الذي يعانون منه، ولكي نعود إىل سابق عزّنا ال بد أن يكون شعارنا الذي إىل
تماسك بال انغالق، جيب أن نتمّسك به يف التعامل مع الثقافات والتجارب العاملية هو: 

 )13( .106وانفتاح بال ذوبان
ّية بناء إن األطر اليت جيب أن حتكم ما نأخذ وما نعطي إضافة إىل ما تقّدم من عمل

املوقف، وضرورة االنفتاح اإلجيايب ال بد أن تقوم على أن تكون األلويّة يف األخذ واالستفادة 
من جتارب اآلخرين للنتائج اليت توّصل إليها هؤالء وليس املناهج؛ واألهم من هذا هو أن 

ارهبم تتمّثل عملية اإلفادة من جتارب اآلخرين يف ضرورة انتقاء ما هو عام وإنساين من جت
الثقافّية، ورفض كل ما هو ذايت خيّص اآلخر دون غريه؛ وذلك الرتباطه النفسي بتجارهبم 
الذاتّية، ولن يتأّتى ذلك إال من خالل إدراك متكامل ملقتضيات التعامل الفكري مع اآلخر، 
وال بد من دعم ذلك باحلرص على التمايز الثقايف ال الذوبان، وتقوية ذلك باليقظة جتاه فكر 

 .71تنا بني االنفتاح واالنغالق، مرجع سبق ذكــــره، ص يوسف، ثقاف –د.القرضاوي   106
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 )14.(107اآلخر، وثقافته، وجتربته
وأرى بأن العامل اإلسالمي اليوم مدعو أكثر من أي وقت مضى إىل ضرورة االنفتاح على 
آفاق العصر على امتداداهتا، ولكن قبل ذلك ال بد عليه أن يعيد عملّية البناء والتأسيس 

وليضع يف حسبانه أن  لفكره ومنهجه كي يستطيع أن يبلور جتربته أمام هذه التجارب العاملّية،
اإلفادة من هذه التجارب ال تعين بأي حال من األحوال إحالل نظام مكان نظامه، فهناك 
مسّلمات شرعّية ال حتل حمّلها أي مسّلمات، وما نراه يف واقع اليوم من إحالل للدميوقراطّية 

بعيد ال يعين  وتفاخر هبا حمل نظام الشورى الشرعي املتكامل الذي أمهله املسلمون منذ عهد
وجود قصور يف النظام لدى من يستعني بنظام اآلخر، وحاشا اإلسالم أن يكون به أدىن 
قصور، فهو منهج ربّاين متكامل ومدرك لكل األبعاد املنهجّية لإلنسان، ومن هذا املنطلق ال 

ّفظا بسيطا خنالف على سبيل اإلطالق يف اإلفادة من التجارب العاملّية املاّدية، إال أن لدينا حت
 يتمّثل يف رفض هذه التجارب إذا كان هلا تأثري على املبادئ، والتعاليم، واألسس اإلسالمّية.

أما بالنسبة للتجارب املعنويّة، والفكريّة، واأليديولوجّية فال بد من االستغناء عنها مبا حواه 
لم وينهض به إىل درجة املنهج اإلسالمي من دعائم فيها ما يقّوم، ويوّجه، وينّمي اجملتمع املس

االستخالف والنهوض باجملتمعات البشريّة، وإن كان من قصور فإن القصور ليس يف املنهج 
الشرعي، بل القصور يف ضعف تفعيله ومنهجته يف واقع املسلمني، وهذا ما جعل الفكر 

دا ال املسلم يتذبذب بني خمتلف املناهج واملشارب رغم أنّه ميتلك املنهج الذي استوعب أبعا
ميكن هلذه املناهج أن تستوعبها، وهذا بال شك قد أثبتته جتارب الواقع اليت أثبتت فشل هذه 

 املناهج وقصر نظرها يف استيعاب احلقيقة اإلنسانّية وأبعادها.  
 
 

  

د. حممد رضا حمرم يف حبثه الذي تناول فيه االسرتاتيجّية املثلى حنو موقف مستنري من اآلخر، مرجع سبق ذكره،   107
 .43ص 
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 الفصل الثاني
 الشورى والديموقراطّية

... 
 التجانس الغائب

من مبادئ اإلسالم، وهو أصل ال إن نظام الشورى هو نظام شرعي مؤّصل كمبدأ أساسي 
ميكن أن يقوم النظام اإلسالمي بدونه، وكما أن الصالة عماد الدين، واجلهاد يف سبيل اهللا 
هو ذروة سنامه، فإن الشورى هي النظام والفلسفة اليت ينبغي أن تقوم عليها دولة اإلسالم، 

 سالمّية.وجيب أن يكون هذا املبدأ هو ميثاق لتعامله مع واقع احلياة اإل
ومما ال شك فيه أن نظام الشورى كمبدأ ال بد أن يكون منهجا خلليفة املسلمني ملا فيه من 
املصلحة يف حتقيق اجلودة للقرار املّتخذ عرب مجيع األصعدة، وهذا األمر من البدهيات اليت ال 

أجدى من خيتلف عليها العقالء يف أن االستقرار على رأي األغلبّية من صفوة اجملتمع أوىل و 
االستقرار على الرأي الفردي املستبد، وهذا األمر قد يكون مشرتكا بني الشورى 

 والدميوقراطّية.
وقبل أن خنوض يف التفصيل لكال املبدأين ال بد أن يتأّكد لدينا بأن الشورى نظام ربّاين ال 

مبعىن آخر خيتلف عن غريه من مبادئ اإلسالم وأحكامه اليت ليست حمال للتفاوض والتغيري، و 
ال ميكن بأي حال من األحوال أن تكون الشورى اإلسالمّية النظام الربّاين املتكامل حمال 
لالستبدال بالدميوقراطّية اليت أفرزهتا احلضارة الغربّية ليس لضعف التجانس بني كال املبدأين، 

وليس هذا  بل ألن نظام الشورى من املبادئ اليت ال يقوم نظام الدولة اإلسالمّية إال به،
فحسب بل هناك اختالف كبري بينهما وهو أن الشورى حمكومة مبا مل يرد فيه نص شرعي 
صريح، أما الدميوقراطّية فليست حمكومة إال برغبات ونزوات الشعب الذي حتكمه، وقد ثبت 
عرب التاريخ أن نظرة اإلنسان الشاملة لكل شئون حياته ال ميكن أن جتعل حياته منّظمة، 

خر... إن النظام الذي هو من وضع اإلنسان نفسه حاضع لفلسفة التغيري على ومبعىن آل
الدوام، وال ميكنه أن يتعّدى الفرتة اليت فّعل فيها، وكالمنا هذا ال حيتاج إىل دليل، وما نراه من 
خيبة للمسلمني بسبب بعدهم عن أحكام الدين وتشريعاته كفيل باإلقناع بأن صالح األمّة 

تحكيم منهجهم، ولنا جتربة فريدة حكمت فيها الدولة اإلسالمّية العامل على لن يكون إال ب
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الرغم من أن التفعيل مل يكن ملبادئ اإلسالم مجيعها، إال أن تفعيل بعض منها أدى إىل هذه 
 النهضة، فما هو احلال إن فّعلت مجيعها؟

كما ذكرنا إال يف العهد إننا عندما نتكّلم عن مبدأ الشورى كمبدأ ربّاين مل نرى له التفعيل  
النبوي الشريف، ويف العهد الراشدي، ومبدأ الدميوقراطّية الذي أفرزته احلضارة الغربّية، واملمتد 
منذ العصر اليوناين، واملفّعل واملطّور إىل حد ما أكثر من مبدأ الشورى يف واقع املسلمني ليس 

ارنتنا هذه إلثبات التجانس الغائب على سبيل املقارنة لنرى أيّهما أفضل فنختاره، وليست مق
بني كال املبدأين فحسب، بل هو لإلثبات اليقيين بأن مبدأ الشورى الربّاين هو املبدأ الذي 
ميكن أن حيّقق لألّمة على وجه اخلصوص، ولإلنسانّية على وجه العموم مكاسب كبرية تفوق 

 ما حّققته الدميوقراطّية من مكاسب على أرض الواقع.
اه يف واقع الغربيني اليوم ال نرى فيه املعىن املتكامل ملا يسّمونه الدميوقراطّية، وإذا إن ما نر 

أردنا أن نفّسر ما يقوم به القائمون على األمر يف العامل الغريب فإننا سنراه متمّثال يف جمموعة 
ل الفتنة، من املتطرّفني الذين ال يهدفون إال إىل حتقيق أطماعهم، ولن تكون النتيجة إال اشتعا

 وانتشار املآسي يف العامل بأكمله.
وإذا كان هؤالء الذين ميسكون بزمام احلضارة يف العامل يّدعون احلريّة والدميوقراطّية فلماذا 
احتلوا أفغانستان؟، ولنفرتض أن احتالهلم هذا للقبض على أسامة بن الدن املتطّرف 

مسعناهم يقولون أن هبا أسلحة دمار شامل واألصويل كما يصفونه فلماذا احتّلوا العراق؟، وقد 
وها هي السنة تلو السنة متر على احتالل العراق وال نرى أي إثبات ملا يّدعون، مث بعد ذلك 
يعّذبون العراقيني يف السجون ويقولون بأن ذلك ما هو إال أعماال فرديّة سيحاسب مرتكبها، 

من البشر منذ ثالث سنني دون وجود وقبل ذلك قد اعتقلوا يف معتقل جوانتنامو بكوبا عدد 
أي هتمة سوى أ�م كما يّدعون بأن هؤالء املعتقلني خطر على العامل، والعاقل ومن ينظر 
بعني احلق ال يرى اخلطر والشر إال يف أعني هؤالء املتطرّفني الذي ال خيّططون إال لدمار العامل 

 والسيطرة عليه.
عامالت األّمة مع الفكر الغريب هي حماولة الوصول إن الفلسفة اليت ينبغي أن تقوم عليها ت

بعد حتقيق املنهجّية اإلسالمّية يف فكر األّمة إىل توضيح احلقيقة اإلسالمّية هلذا الفكر، ال  
كما نرى يف واقع اليوم من استقبال هلذا الفكر دون أي إرسال إال يف نطاق ضّيق ال يذكر، 
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نهج من املنهج؛ ألنّنا بدون االعتماد على هذا التوّجه واحلل يف وجهة نظري هو عملّية بناء امل
ال ميكن بأي حال من األحوال أن ننهض باألمة على وجه اخلصوص، وباإلنسانّية على وجه 

 العموم.
إن ما عانيناه وحنن نتمذهب يف كل يوم على مذهب، ونتمنهج يف كل يوم على منهج ما 

انكسار، وما كابدناه من ختّلف حىت يومنا هذا هو إال رجوع إىل الوراء، وانكسار ليس بعده 
ما هو إال مثرة إلعراضنا عن منهج اهللا، وتوّجهنا حنو مناهج بشريّة تثبت فشلها بعد ردح من 
الزمان، ومما يزيد العجب أننا منلك كنزا حتت أكنافنا وال نعرف كيف نستثمره، وال نعرف  

لو فّعلناه فإن حياتنا ستتحّول وتتغّري  كيف نفّعله يف حياتنا، وذلك على الرغم من أنّنا
بشكل عكسي ومغاير ملا حنن عليه اآلن، وما رأيناه من نتائج حيّتم علينا أن نسري إىل 
اإلسالم لنحل به عقد حياتنا، ونعاجل به مشكالتنا، وحنّقق يف ظّله أهدافنا الكربى، وكفى ما 

 ضاع من عمرنا من التجارب والتخّبطات.
: (إذ كّنا عربا فهذا احلل هو أليق احللول بكرامتنا؛ ألنّه وسف القرضاويالدكتور ييقول 

 احلل النابع من عقيدتنا، وتراثنا، وأرضنا.
وإذا كّنا مسلمني فهذا احلل هو مقتضى إسالمنا، وموجب إمياننا، وال يتحّقق لنا إسالم  

 ألوىل.وال إميان بغري العودة إليه، واإلصرار عليه، فوراءه فالح اآلخرة وا
وإذا كّنا بشرا عقالء نأخذ وندع وفق تفكري عقولنا، واهتداء مصلحتنا، فهذا هو احلل 

احلل الذي  –من ناحية منطقّية حبتة  –الذي ينادي به العقل املستقل، والفكر الراشد، وهو 
مل جيّرب بعد يف ديارنا يف هذا العصر، فال بد أن تتاح له الفرصة كغريه ليحكم ويسود، 

 ه ويقود.ويوجّ 
للصراع الدائر يف العامل، واألزمة الروحّية والنفسّية اليت مير هبا، والتخّبط  ئإن املستقر 

االجتماعي الذي يرزح حتته، والتحّلل اخللقي الذي يشكو منه عقالؤه يهتدي إىل أن االجتاه 
 الذي ال بد أن يسود العامل هو اإلسالم، فقد أفلس الغرب يف قيادته، واإلسالم ومن

 ) 15.(108 سيحمـــــله هم أصحاب احلضارة املنشودة، والرسالة املوعودة)
ومن هذا املنطلق نؤّكد على ضرورة وضع اسرتاتيجية مدروسة تنهض األّمة مبنهجها الربّاين 

 .167م، ص 1997األردن، الطبـــــــعة األوىل،  –د. وليد سعد، اإلسالم وقضايا العصر، دار املناهج، عّمان   108
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يف خمتلف نواحي احلياة، وعلى رأسها نظام الشورى اإلسالمي الذي هو كفيل بالنهوض 
الوعي باآللّية السليمة يف العالقة مع اآلخر، ولن يتحّقق  باألّمة وحتسني أحواهلا، وضرورة

ذلك لألّمة إال إذا اعتمدت على اهللا يف أمرها، وعقدت عزميتها على املضي بنهضتها 
مبنهجها الربّاين العظيم، والذي لن تكون �ضتها إال به، ولن يكون وعيها إال باسرتشاده، 

 ولن يكون تقّدمها إال بفقهه وفضله.
 

 المبحث األول
 مفهوم مبدأ الديمقراطّية، وأصوله التاريخّية، وتطّوره حتى العصر الحاضر

 أوال: مفهوم مبدأ الديمقراطّية.
كلمة الدميقراطّية اصطالح يوناين قدمي يعين حكم الشعب أو سلطة الشعب، فهي تتكّون 

توس) وتعين السيادة، يف اللغة اليونانّية القدمية من مقطعني (دميوس) وتعين الشعب، و (كرا
أو السلطة، أو احلكومة، فإذا مجعنا املقطعني توّصلنا إىل املعىن اللغوي للدميقراطّية وهو: 

 حكم أو سيادة الشعب، وهذا املعىن اللغوي هو أحسن ما يعّرب عنها.
مث أخذ فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسّية، ورجال الفكر السياسي يف العصور 

 تداولون هذا املصطلح ويزيدونه توضيحا وشرحا، وقد توّجهوا يف ذلك عّدة مناحي:احلديثة ي
 .حكومة من الكل وبالكل وللكل عرّفها بأّ�ا:تيودر باركر  •
 عرّفها بأّ�ا: حكومة من كل الشعب، وبكل الشعب، ولكل الشعب.وابراهام لنكولن  •

اشرتاك أكرب عدد ممكن من وبشكل عام فإن الدميقراطّية هي حكومة تقوم على مبدأ 
األفراد يف استعمال حقوق السيادة، وهي حكومة الشعب السياسي من أجل الشعب 
بكامله، وقد فّسر هذا االصطالح مبعىن سليب وهو أن الدميقراطّية هي اليت يراد هبا أي حكم 

 غري حكم الفرد املطلق.
األّمة، ومصدر شرعّيته هو أنّه إن الدميقراطّية باعتبارها نظام للحكم نشأت وليدة إلرادة 

يعتمد أساسا على إرادهتا، وهو يقوم أساسا على احرتام حريّات األفراد وحقوقهم، ومن مث ال 
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 )16.(109تعد الدولة ذات سلطة مطلقة
 ثانيا: األصول التاريخّية لمبدأ الديمقراطّية وتطّوره حتى العصر الحاضر.

يف مدينيت أثينا وإسربطة اإلغريقيتني اليونانيتني،  كان أول تطبيق للدميوقراطّية كنظام للحكم
حيث كان كل أفراد الشعب من الرجال جيتمعون يف هيئة مجعية عمومّية فيتشاورون يف كل 
أمور احلكم، وينتخبون احلاكم، ويسّنون القوانني، ويشرفون على تنفيذها، ويضعون العقوبات 

 على املخالفني... وغري ذلك.
دميوقراطّية واليت انطبقت على الواقع متاما مل تستمر طويال، فقد قضت هذه الصورة من ال

م، إال أّ�ا ظّلت حمفوظة 476القبائل اجلرمانية على اإلمرباطورية الرومانّية، واحتّلت روما سنة 
وكامنة يف ذاكرة أوربا شأ�ا شأن غريها من القيم واملبادئ يف الفرتة اليت غلبت فيها املسيحّية 

 با، مث عادت إىل الظهور بعد قيام عصر النهضة.على أور 
وحنن لو نظرنا إىل فرتة ما قبل عصر النهضة جند أن الكنيسة حرصت على الفصل بني 
السلطة الدينّية برئاسة البابا، وبني السلطة الزمنّية برئاسة اإلمرباطور، بل وساهم القّديسون 

عن طريق نظريّة احلق اإلهلي املقّدس،  األوائل يف الدعوة إىل دعم السلطان الشرعي للملوك
وتعين هذه النظريّة أن كالم امللوك أمر واجب التنفيذ، وقد نتج عن ذلك وجود ملوك 

 مستبّدين.
ومن املعروف تارخيّيا أن هذا الوفاق مل يستمر طويال ودب النزاع بني البابا واإلمرباطور 

كان النصر بعد هذا النزاع لبابا بسبب كثرة اإلقطاعّيات اليت منحت لإلمرباطور، وقد  
 الكنيسة.

ويف �اية القرن اخلامس عشر استطاع اإلمرباطور أن ينهي النزاع مع الكنيسة، وأعاد نفوذه، 
بأبشع صوره على الشعب حىت جاءت حلظة احلسم لينتهي بذلك  االستبدادوأخذ ميارس 

 العصر اإلقطاعي ويبدأ عصر آخر بنظام جديد.
ومع حلول القرن السادس عشر امليالدي بدأ عصر النهضة، وقد كانت هناك دعوة إىل 
القضاء على اضطهاد الكنيسة من الكاثوليك، وظهر املذهب الربوتستانيت املطالب بالقضاء 

، 1حتمية احلل اإلسالمي، الرقم  –يوسف، احللول املستوردة وكيف جنت على أّمتنا  –د. القرضاوي   109
 .8لبنان، ص  –م، مؤسسة الرســــــــــالة، بريوت 1980 -هـ 1400
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على السلطان املطلق للملوك، وقد أثّر هذا الوضع كثريا يف إجنلرتا اليت استطاع فيها الربملان 
أن حيد من سلطات امللك، وأرسى قواعد النظام الربملاين الذي سار تدرجييّا  م1689يف سنة 

نـــحو احلكم الدميقراطي، كما كان هلذا الوضع أثر كبري يف قيام الثورة األمريكّية سنة 
م، وكانت النتيجة إقامة نظام مجهوري يقّرر احلقوق واحلرّيات لألفراد واجلماعات، 1776

حدث يف إجنلرتا يف قيام الثورة الفرنسّية اليت حكمها نابليون بعد  وأثّر كذلك الوضع الذي
هذا النظام إال أنّه حّول الدميقراطّية إىل دكتاتوريّة، وما إن انتهى حكمه حىت عاد النظام 

 )17.(110الدميقراطي إىل فرنسا من جديد
الفكر من  ويف الشرق القدمي كان للدميقراطّية مكانة كبرية لدى فئتني من الناس أصحاب

فالسفة وغريهم، وأصحاب الطبقة الربجوازيّة الذي محلوا لواءها وطالبوا بتطبيقها، وقد تأّتى 
ذلك يف الصني، وكانت فلسفتهم تقوم على أن سلطة اإلمرباطور متارس مبوجب تفويض 

 )18.(111الشعب، ويفقد اإلمرباطور االستمرار بالسلطة إذا فقد ثقة الشعب ويباح قتله
د عن النظام الدميوقراطي الغريب الذي يستحيل تطبيقه يف واقع النظام اإلسالمي وقد تولّ 

ألسباب كثرية منها ما توّلد عنها من أنظمة أثبتت فشلها وبادت كنظام االشرتاكّية والرأمسالّية 
وغريها، وما إن انتهى الصراع بني كال النظامني السابقني كنظامني انبثقا عن الدميقراطّية حىت 

حت السيطرة للدميقراطّية اليت تقوم على النظام الرأمسايل الذي تتزّعمه الواليات املّتحدة أصب
 األمريكّية. 

ويف �اية القرن العشرين، وبداية األلفّية الثالثة أصبحت مسألتا الدميقراطّية وحقوق اإلنسان 
ائمة يف جمتمعات تفرضان وكأّ�ما املعيار األصلح، بل والوحيد لقياس مشروعّية السلطة الق

 عاملنا احلايل.
ومنذ بداية الثمانينات من القرن املاضي والعامل مير بتحّوالت على كاّفة األصعدة، وهذه 
التحّوالت قادهتا على وجه اخلصوص دول الدميقراطّيات الغربّية اليت عملت على فرض 

ّية على الطريقة الغربّية نظامها الدميقراطي الليربايل على بقّية دول العامل، وبدأت الدميقراط

بكر أمحد، النظم السياسّية والقانون الدستوري، مكتبة الرسالة الدولّية  - فؤاد حممد، ود.الشافعي –د. النادي   110
 .246م، ص 1999 -1998مجهورية مصر العربّية،  –للطباعة والكمبيوتر، القاهرة 

 .169د. وليد سعد، اإلسالم وقضايا العصر، مرجع سبق ذكره، ص   111
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جتتاح معظم دول املنطقة، وهناك سؤال يثار ملعرفة سبب هذا االجتياح إن كان لنشر القيم 
 السامية هلذا النظام، أم أن ذلك ألغراض واعتبارات أخرى؟

وإذا رجعنا إىل االنتشار الذي حدث هلذا املبدأ فإننا نرجعه إىل ما حتقق للدول الغربّية من 
 ضة اقتصاديّة، وإن كان ذلك على حساب القيم واملبادئ.تقّدم و�

إال أن اعتبار هذا املبدأ هو األصلح لواقعنا قول غري مقبول على اإلطالق، وقد أثار 
موضوع هذا النظام الكثري من اخلالفات واملناقشات ملا تنتمي إليه هذه الدول من حضارات، 

 )19.(112وتاريخ، وديانات متعّددة
قراطّية وفقا ملا ثبت من خالل االستعراض التارخيي السابق هو لفظ إغريقي إن لفظ الدمي

يعين حكم الشعب، وهو مفهوم له داللة أّصلتها مفاهيم الثورة الفرنسّية اليت قامت على 
عقيدة فصل الدين عن الدولة، وقد كانت الدميقراطّية أّوّ◌ل من تبّىن عملّيا هذا املبدأ الذي 

) وال شك أن استنباطنا هذا جيعلنا نرفض هذا املبدأ الذي 20،(113قامت عليه العلمانية
يتعارض بشكل جذري مع احلكم اإلسالمي الذي يقوم على حتكيم رب البشر يف أمور 
البشر؛ ألنّه هو األعلم مبصلحة البشر، وليس حتكيم جمموعة من البشر ال ميكن أن تدرك 

طها، والعمل على تعزيز العدالة يف واقعها، وال األبعاد اإلنسانّية للنفس البشريّة حلكمها، وضب
حنتاج إىل دليل على ذلك فما ناله أجدادنا من نظام، وعدالة، وتطّور، وتقّدم نتيجة التفعيل 

 للمبادئ الشرعّية للدين احلنيف كفيل بأن جيعلنا نلتفت عن أنظمة البشر القاصرة.   
 

 المبحث الثاني
 ة، والمثالّية، والبعد عن الواقعّية، وموقفنا إزاء ذلك الغربية بين السلبيّ  الديمقراطية

 أوال: الجانب السلبي في الديمقراطية.
: (لقد تسّللت إىل العامل اإلسالمي مظاهر الدكتور عدنان علي رضا النحوييقول 

 األسس واملنطلقات النظريّة)، الطبعة األوىل، علي حممد، الشورى والدميقراطّية (حبث مقارن يف –الغا   112
 .114م، ص 1983 –هـ 1403
د. سام دلّة، الشورى اإلسالمّية والدميقراطّية الغربّية، وهو حبث نشر يف جمّلة احلقـــــوق النصف سنويّة، اجملّلد   113

وق جبامعة البحرين، مملكة م، واليت تصدر عن كلية احلق2004يناير  -هـ 1424األول، العدد األول، ذو القعدة 
 .281البحرين، ص 
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احلضارة الغربّية املاّدية من علوم وفنون، وصناعة وآالت، مث أفكار ومبادئ، محلت كلها 
املاّدة وفتنة حضارهتا وشهوهتا، ومحلت معها سطوة القّوة، والعدوان، والغلبة، والقهر، زخرف 

 ومحلت معها االحنالل اخللقي بكل معانيه).
مث يستطرد قائال: (وأخطر من هذا كّله أّ�ا محلت ميزان املصاحل املاّدية لتزن به وحده مجيع 

امليزان املاّدي ألمور احلياة ألغى الدين األمور، واحلقوق، والواجبات، واألحداث، وإن هذا 
ومبادئه، وألغى دور اإلميان والتوحيد يف بناء اجملتمع وعالقاته ونشاطه، واعترب املصلحة املاّدية 
هي أساس العالقات، واألخالق، والقيم، واملبادئ، فاشتعلت احلروب العدوانية وامتّدت 

 )21.(114املظامل)
الويالت اليت تكّبدها العامل أمجع باسم الدميقراطّية  مث يذكر يف موضع آخر من الكتاب

املاّدية بعد أن أّكد على أن العجز والتقصري الذي يعيشه املسلمون هم املسئولون عنه، إال أن 
مسئولّية احلروب اهلائلة واملريعة اليت أثارهتا يف األرض كّلها واليت ما زالت تشعلها هنا وهناك 

جرائم ال ترتدع، واليت أتت بضحايا باملاليني، خالفا لضحايا من خالل أطماع ال تشبع، و 
الفقر، واجلوع، واملرض، واملآسي اليت وّلدهتا الدميقراطّية مبا �بته من ثروات الشعوب، ومبا 

 نشرته من جهل وفجور، واحنالل وخمّدرات.
تستخدم نفس إن الدميقراطّية بشىت ألوا�ا اليت ظهرت هبا جيمعها عامل مشرتك، وهو أّ�ا 

 ميزان املصاحل املاّدية وحده لوزن احلقوق والواجبات، وصياغة القانون، ووضع الشرائع.
لقد فشلت الدميقراطّية يف تقدمي احللول ملشكالت اإلنسان، واألمثلة على فشل احللول اليت 

وهي  قّدمتها كثرية، وال شك أن املشكالت اليت حتاول الدميقراطّية حّلها هي اليت أوجدهتا،
 )22.(115اليت فشلت يف حّلها

هذا هو ما قّدمته الدميقراطّية كنظام حيكم العامل، وال شك أن ما استعرضناه من فشل هلذا 
النظام نتيجة الدمار الذي حدث للبشريّة  يدل داللة ناصعة على أن امليزان الذي يقوم على 

كن أن تتكامل احلياة السليمة به، أما النظرة املاّدية للحياة اإلنسانّية يعترب ميزانا خمتال ال مي

 .171د. وليد سعد، اإلسالم وقضايا العصر، مرجع سبق ذكره، ص   114
 -هـ 1412عدنان علي رضا، الشورى ال الدميقراطّية، دار صربي للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة،  –د.النحوي   115
 .117اململكة العربّية السعوديّة، ص  –م، الرياض 1992
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امليزان الذي جيمع بني النظرة املاّدية والروحّية لإلنسان فإنّه هو الذي ميكن أن خيلق السعادة 
احلقيقّية لإلنسان، ومن هذا املنطلق فقط ميكن أن تتحقق اإلجيابّية للنظام الذي حيكم 

 لنظام اإلسالمي الرشيد.العالقات البشريّة، وهذا بال شك مل يتحقق إال يف ا
  ثانيا: الجانب المثالي في الديمقراطية.

إن ما سنستعرضه يف هذا اجلانب للدميقراطّية لن نلمس منه شيئا يف واقع العامل، ومل جنده 
إال يف حّيز ونطاق ضّيق، وخلدمة من تبّىن هذا املبدأ، والذي يبتغي منه كما نرى يف واقعنا 

حساب تعاسة العامل اآلخر، وكثري من هذا اجلانب يتوافق مع إسعاد العامل الغريب على 
 مبادئ الشريعة اإلسالمّية، إال أن املشكلة تكمن يف نقطة انطالقه، وأساس قيامه.

إن املمارسة الدميقراطّية هتدف إىل احرتام اإلنسان وتقييمه موضوعّيا مهما كان االختالف 
على القانون، واإلقناع، واملنطق اإلنساين  حول وجهات النظر، وهي ممارسة بطبيعتها تقوم

الشامل، وهذه العناصر مضاّدة بطبيعتها للغرائز احليوانّية اليت تتحّكم يف الكيان البيولوجي 
 لإلنسان، حيث تصعب املمارسة الدميقراطّية يف ظل تزايد طغيان تلك الغرائز.

هبا املواطنون حّكامهم، واحلريّة  إن جوهر املمارسة الدميقراطّية يكمن يف احلريّة اليت خيتار
أيضا يف الرقابة الدائمة عليهم يف أثناء ممارسة السلطة، وهذا الكيان اإلنساين الراقي الذي 
يتحّقق للمواطن يف ظل املمارسة الدميقراطّية يتمّثل يف تساويه مع باقي املواطنني أمام 

 )23.(116القانون
احلريّة للمواطن مبا ال يتعارض وحرّية اآلخرين،  ويتمّثل جوهر الدميقراطّية أيضا يف كفالة

والتأكيد على سيادة القانون اليت جتعل الفرد حيس بكرامته، وإنسانّيته، واطمئنانه إىل التعبري 
عن نفسه حبرّية دون خوف أو بطش، وال شك أن اإلحساس باملساواة والعدالة يدفع 

 يف سبيلها. املواطنني إىل التفاين يف خدمة األّمة، والتضحية
وكما أن للدميقراطّية جانبها املثايل اجملّرد كذلك هلا جانبها املاّدي، فهي تعين توفري العمل 
والعيش الكرمي للمواطن، كما أّ�ا تدرّبه على حتّمل املسئولّية، واملشاركة يف احلكم، وبذلك 

 ة.تذوب احلدود بني احلاكم واحملكوم، ويتحّول الوطن كّله إىل أسرة متحابّ 
: (إن الدميقراطّية احلقيقّية هي أن يكون الرئيس المصري السابق أنور الساداتيقول 

 .124عدنان علي رضا، الشورى ال الدميقراطّية، مرجع سبق ذكره، ص  –د.النحــــوي   116
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لكل فرد مّنا يف هذا الوطن: للفالح، وللعامل، وللموّظف، وللطالب، ولكل إنسان متعّلم 
وغري متعّلم احلق الكامل يف أن يبدي رأيه يف حرّية وصراحة، وال خيشى من إبداء رأيه أية 

ذا البلد... حنن نؤمن بأن الدميقراطّية هي أن يسمح لكل مواطن مهما كان سلطة يف ه
 )24.(117 وضعه االجتماعي بأن يعّرب عما حيس به من حرّية)

هذه هي املعاين املثالّية والسامية للدميقراطية، وإّ�ا وإن كانت بعيدة عن أرض الواقع إال أننا 
عايري اإلسالمّية، ولكّنها ختتلف كما ذكرنا سابقا نّتفق يف أّ�ا تتشابه يف بعض جوانبها مع امل

يف مصدرها، وأساس قيامها، وكما بّينا سابقا بأن األمور العظمى يف الدولة ال ميكن أن 
حتكم بأخذ الرأي من اجلميع، بل هناك صفوة للمجتمع ينبغي أن يقوم عليهم مستقبل 

 اجملتمع وازدهاره.
المي يلهث وراء هذه الدميقراطية هو ضعف إن أساس اخللط الذي جعل العامل اإلس

اتصاله مبعامل الفكر اإلسالمي، وضعف التأصيل الشرعي يف الذات املسلمة، وحنن ال خنتلف 
يف األخذ واإلفادة من هذه املعاين املثالّية، ولكن ال بد أن ال خنرج عن اإلطار الشرعي اإلهلي 

ر الذي تقوم عليه اإلفادة من التجارب الذي يتحّتم علينا أن ننطلق منه، وهو حبق املعيا
العاملّية، وبدون اعتمادنا على هذا الضابط فإننا سنبقى نعاين من ويالت اجلوانب السلبّية 
هلذا النظام، وما دامت هذه املعامل وهذه املبادئ متأّصلة يف ديننا وتعاليمنا اإلسالمّية، فإن 

 ذلك أن نعرض عما يف الدميقراطية الغربّية، هذا كفيل بأن نوّجه أنظارنا إليها فيه، وال يعين
بل ال بد علينا أن نستفيد مما يف هذه التجربة مبا ال يؤثّر على نظامنا وصورته، ومنهجنا 

 وأيديولوجيّته.
وحنن بصفتنا أفرادا نعيش يف الوطن العريب نعيش واقع املثالّية هذا ممن يّدعي تبّين الفكرة 

مة اليت يلقيها زعمائنا يف كل عيد وطين كفالة العيش الكرمي الدميقراطّية، ونسمع يف الكل
للمواطن، وتوفري السكن املالئم له، إال أن ذلك ال نراه أبدا منعكسا على واقعنا، وال نراه 
أبدا أمرا ملموسا يف واقع حياتنا، وما نلمسه فقط هو أن احلّكام ميلكون من القصور 

أناس يتضّورن من اجلوع، وال يعيشون كما يّدعي هؤالء والرفاهية ما ميلكون يف حني أن مثّة 
الزعماء يف حياة كرمية، وإن كنّا نبحث عن سبب يف ذلك فإنّنا نقول بأنّه ما دامت اخلشية 
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من اهللا قد انعدمت يف قلوب املسلمني حّكاما وحمكومني، واجتهوا حنو احلياة ألجل الدنيا ال 
ي، وال مثالّية تنقذ، وسنبقى يف واقعنا املأساوي حىت ألجل اآلخرة، فإنّه ال دميقراطّية جتد

 ينتشلنا اهللا من واقع الغي املظلم الذي نعيش يف دياجريه.
ويف املقابل جند نظام الشورى اإلسالمي الذي تتمّثل فيه العدالة، واحلرّية إرضاء لرب 

عزيز مثل هذه العدالة واحلرّية، ومىت كان هذا هو منطلقنا يف إرساء هذه الدعائم، فإن ت
املفاهيم يف واقعنا ويف فلسفة حياتنا سيكون متأّصال إىل حد  تسعد به اجملتمعات اإلسالمّية 

 هبذه املفاهيم السامّية اليت تنطلق قيمتها من مسو مصدرها. 
 ثالثا: الديمقراطّية والبعد عن الواقعّية. 

اطّية تتمّثل يف احلرّية اليت تعتـــــرب ال شك أن من أمسى املعاين اليت تأّصلت يف املثالّية الدميقر 
اهلدف األهم يف تدعيم نظام الدميقراطّية على أرض الواقع، ومن هذا املنطلق ال بد أن 
ينعكس اجلانب األهم على واقع اجملتمعات البشريّة اليت تعيش على كوكب األرض، إال أن ما 

 ة خاوية على عروشها.نراه من مثالّيات ذكرناها سابقا ما هي إال شعارات ماّدي
ومن هذا املنطلق ينبغي أن يتأّكد لنا أن واقع التّوجه الغريب ال يسيطر عليه إال اجلانب 
الصهيوين الذي استطاع بتعزيز املبدأ املاّدي يف واقع النظام الغريب أن يبتعد بالفكر الغريب عن  

اّدية البحتة، واملثالّية كل صلة بينه وبني عقيدته، فأصبح بذلك نظاما ال يقوم إال على امل
 املطلقة اليت ال جتد هلا حّيزا يف واقعها.

وال ميكن بأي حال من األحوال أن نتقّبل الشيء ممن ال ميلكه، وال ميكن بأي حال من 
األحوال أن نلتمس النظرة اإلجيابّية لإلنسان ممن ال يعرف معىن اإلنسان، وجعل اإلنسان يف 

إىل دليل على ذلك واجلميع يعرف مدى االستبداد الذي ميارسه أسفل السافلني، وال حنتاج 
الغرب حبق من خيالفه يف الفكر واالجتاه، وال أدري أي دميقراطّية هذه اليت ال تقوم إال على 

 فرض الفكر، وعدم التقّبل للفكر اآلخر.
 رابعا: موقف الفكر اإلسالمي إزاء ذلك.

 التيار اإلسالمي فإنّه كان يف بدايات عصر النهضة إذا نظرنا لواقع االستجابة هلذا الواقع يف
األوربّية ردود فعل ثقافّية خمتلفة، فالتيار اإلسالمي يف جيله األّول مل يكن له اعتناء باحلريّة 
مبفهومها احلديث، ومل يكن له اعتناء إال بإصالح العقيدة، وبقيت أفكاره بعيدة عن كل تأثري 
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 بلوره ابن تيمّية وابن القّيم.غريب ويف حدود فكر السلف كما 
أما اجليل الثاين فكان متمّثال يف رّواد اإلصالح الذين تصّدوا للدفاع عن اإلسالم، ودحض 
افرتاءات الغرب ضد اإلسالم، باإلضافة إىل اجتهادهم يف تقدمي رؤية متأّصلة ملبدأ الشورى، 

احلاكم، وإن كانت مساعيهم يف واحلرّيّة، والثورة على الظلم باعتبار أن األّمة مصدر سلطة 
ذلك متأثّرة بالتجربة الغربّية، فقد دعوا إىل أمهّية التعّددية احلزبّية واعتبارها أساسا لتقّدم 

 الغرب.
أّما اجليل الثالث من رّواد حركة اإلصالح العربّية فقد تأثّر بالطبع بتلك اآلراء، وتلك 

ات الوقت اصطدم بالوجه اآلخر للغرب... اجلهود من أجل اإلصالح السياسي، إال أنّه يف ذ
الغرب املستعمر، واملستعبد لغريه، وقد ّحترت القّوة يف هذا اجليل من االستعباد للغرب، واليت  
كانت قويّة يف اجليل الثاين، وقد اجتهوا اجتاها عارض االجتاه السابق يف نبذ التعّدديّة احلزبّية؛ 

 .وذلك ألّ�ا عامال للتشتت وضعف األّمة
أّما اجليل الرابع فقد استفاد من جتارب األجيال السابقة، واحتفظ حبرصه على االقتداء 
بالسلف الصاحل، وتعّلم من اجليل الثاين جرأة الطرح، ومن اجليل الثالث إميانه املطلق بصالح 
اإلسالم بديال حضاريّا عن البديل احلضاري الغريب ومستوعبا إيّاه، فجاءت أفكار هذا اجليل 

 ؤّكدة على مسألة إعالء سلطة األّمة يف إطار الشريعة.م
ومل يكن التّيار اإلسالمي هو الوحيد يف الساحة، فقد كان هناك التيار الليربايل الذي مال 
يف مطالبته مبحاكاة التجربة احلضاريّة الغربّية وجعل منها النموذج، وقد أّدى هذا امليل إىل 

العريب، والذي يقوم على فصل الدين عن املمارسات السياسّية، بروز التيار العلماين يف العامل 
 )25.(118وإطالق حرّية العقل لإلبداع وإجناز احلضارة

ومن خالل ما سبق من استعراض لواقع التجربة الدميقراطّية بكل أبعادها السلبّية، وبكل 
يد اجليل الرابع الذي أبعادها املثالّية، وبكل ما رأيناه يف بعدها عن الواقعّية فإننا نشد على 

نعتمد عليه يف بلورة فكره املتأّصل واإلجيايب للنهوض باألّمة، وقد ثبت لنا ضعف االتصال 
بني الفكرة والواقع يف النظام الدميقراطي، ووجدناه نظام هش ال يقوم إال على املثالّية، وهو 

خاطئ، وما بين على  وإن كانت له زهوة فيما يربزه من مثالّيات، إال أنّه ينطلق من أساس
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خطأ فإنّه يستحيل فيه أن يتوّلد منه الصواب، وقد استبدل الغرب الذي هو أدىن بالذي هو 
خري، ولن نكون على طريقهم بفضل الصحوة اإلسالمّية اليت يشهدها العامل اإلسالمي يف  

فيه خشية اهللا،  كل مكان، واليت تنطلق يف تنظيم احلياة اإلنسانّية من منهجها الربّاين املتأّصلة
والعمل على تطبيق الشريعة اإلسالمّية واعتمادها كمنهج متكامل يكون له الدور الكّلي يف 

 تنظيم  جوانب حياة اإلنسانّية وعلى رأسها اجلانب السياسي.   
   

 المبحث الثالث
 أوجه االتفاق واالختالف بين الشورى والديمقراطية

 أوال: أوجه االتفاق.
اتفاق يلتقي فيها مبدأ الشورى مع مبدأ الدميقراطية، وهي مسائل يّتفقان  هناك عّدة أوجه

 يف التوّجه فيها على منحى واحد، وسوف نتناوهلا يف السطور التالية: 
 .أ�ما يّتفقان يف مناهضة الدكتاتوريّة يف احلكم، واستبداد احلاكم وتعّسفه.1
ثورة على النظام كأسلوبني للحد من . أّ�ما يّتفقان كذلك يف عدم إقرار الفتنة أو ال2

سلطة احلاكم وجتاوز لسلطته اليت حّددها الشارع يف نظام الشورى، أو اليت حّددها الدستور 
 يف النظام الدميقراطي.

. أّ�ما يّتفقان على إشراك احلاكم واحملكوم يف مسئولية احلكم، فالشورى تلزم الراعي 3
فيذ األحكام الشرعّية، والدميقراطّية تعمل على إقامة مبشورة الرعّية يف سياسة الدولة، وتن

عالقة بني الشعب واحلاكم على أساس احلريّة لضمان العدل، وحفظ احلقوق، كما هتدف 
 )26.(119إىل إشراك احملكومني بوسيلة أو بأخرى يف احلكم

ي نظام أّ�ما يّتفقان يف أن كال منهما يوجب مناقشة املسائل املتعّلقة مبصلحة األّمة، فف .4
الشورى ال بد من مناقشة هذه املسائل عن طريق عرضها على أهل الشورى، حبيث يرتّتب 
على ترك األمر املخالفة واإلمث، أما يف النظام الدميقراطي فإنه جيب كذلك على أعضاء 

اجلذور الفكريّة، والواقع، والسيناريوهات املستقبلّية،  –وتاه، التحّول الدميقراطي يف الوطن العريب د.مرمي سلطان ل  119
الواقع واآلفاق، واليت أقيمت يف مملكة البحرين بتاريخ  –والذي ألقته يف ندوة حتّديات التنمية البشريّة يف الوطــــــن العريب 

 .30مملكة البحرين، ص  –لدراسات والبحــــوث، املنامة م، وقام بطباعتها مركز البحرين ل7/3/2004
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الربملان املناقشة يف املسائل العاّمة التشريعّية، حبيث يرتّتب على املخالفة عدم املشروعّية 
 )27.(120ساءلةوامل

أّ�ما يّتفقان يف مبدأي األغلبّية واملعارضة، فكال املبدأين مقر فيهما، فكما أّن يف  .5
الشورى األخذ مببدأ األغلبّية، فإن الدميقراطّية تأخذ به كذلك، كما أن حق األقلّية أو 

 )28.(121املعارضة مكفول يف كال النظامني
 ثانيا: أوجه االختالف.
اتفاق متعّددة بني نظام الشورى اإلسالمي ونظام الدميقراطّية، فإن إذا كان هناك أوجه 

 هناك أوجه اختالف كثرية بينهما نستعرضها كالتايل:
فالشورى تنظيم إهلي للبشر كاّفة، وقد انطلقت أصوهلا من من حيث المصدر:  .1

ؤو�ا الوحي، وهدفت أغراضها إىل حترير اإلنسان، وحفظ مصاحل اجلماعة البشريّة، وتنظيم ش
لتعيش آمنة راضية  جتد يف النظام اإلهلي ما يساعدها على التنافس لتحقيق خالفة اإلنسان 
يف األرض بعمارهتا، وال يكون ذلك إال إذا شعر اجلميع باألمن، وحتّققت العدالة، وانتفى 

 الظلم، وتكافأت الفرص، وتعاون الراعي والرعّية على تقاسم املسئوليات.
من بقّية الفرائض واجبة من أجل تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمّية، إن الشورى كغريها 

فالشورى نظام إهلي املصدر، ويرتتب على ذلك ثباهتا، واستقرارها، وإلزامها على مدى الزمن 
 )29.(122يف دولة اإلسالم على الرغم من تبّدل احلّكام واألمم

يب، وتستمد جذورها من أما بالنسبة للدميقراطية الغربّية فهي تقوم على أساس مذه
صراعات إنسانّية استمّرت ردحا من الزمن، وتبلورت من خالهلا مبادئ احلرّيّة، واملساواة، 
واحلقوق العاّمة والسياسّية، وغدت تلك املبادئ تشّكل أساسا تستهدي هبا اجملتمعات 

 )30.(123املتحّضرة، بل ومقياسا للحكم على مدى تقّدم اجملتمعات اإلنسانّية

عبد اهلادي، الدميقراطّية والشورى، حبث مقّدم للمجّمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمّية،  –بو طالب   120
 .31م، ص 25/4/1984األردن، والذي ألقاه بتاريخ  –مؤّسسة آل بيت، عّمان 

عبد احلميد إمساعيل، الشورى وأثرها يف الدميقراطية (دراسة مقارنة)، دار الفكر العريب،  – د.األنصاري  121
 .429م، ص 1996 -هـ 1416
 .31عبد اهلادي، الدميقراطّية والشورى، مرجع سبق ذكره، ص  –بو طالب   122
 .306ص د.سام دلّة، الشـــورى اإلسالمّية، والدميقراطّية الغربّية، مرجع سبق ذكـــره،   123
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جمال للمقارنة هنا بني األساسني، فاألساس األّول لسمّوه وجالله ال ميكن أن يقارن وال 
عن  –بأي حال من األحوال  –بأي فكر بشري مهما عال شأنه، فالفكر األخري قاصر 

 استيعاب التوجيه اإلهلي.
ومن هنا فإن كال النظامني خيتلف يف مصدره، فإذا كانت الدميقراطّية تستمد مضمو�ا 
وأحكامها من إعالنات احلقوق والقوانني الوضعّية، فهما ال يرقيان إىل مصادر مبدأ الشورى 
الذي يستمد أحكامه من القرآن الكرمي، والسّنة واملطّهرة اليت ليست عرضة للتغيري والتبديل، 

 وتتسم بالثبات واالستقرار.
ي، ومناقشة إذا كان مضمون الشورى هو إبداء الرأمن حيث المضمون والسلطات:  .2

خمتلف وجهات النظر يف املوضوعات اليت ال نص فيها، أو فيها نص غري قطعي الداللة، وأّ�ا 
تشتمل على األمور الدنيويّة والدينّية معا، فإن يف الدميقراطّية احلديثة يكون اجملتمع فيها 

ى علماين، ويتبّىن مذهب فصل الدين عن الدولة، وليس يف الدميقراطية من مضمون سو 
األمور الدنيوية (املاّدية)، ومبعىن آخر فإن سلطات جملس الشورى مقّيدة بعدم خروجها عن 
النص اإلسالمي املقرر، أما سلطات اجمللس النيايب يف الدميقراطّية فيمكن أن تكون مطلقة، 

 وإ�ا وإن كانت مقّيدة بالدستور، إال أن الدستور نفسه قابل للتغيري.
بالوسيلة هنا... السبل اليت تلزم ملباشرة الشورى  ويرادمن حيث الوسيلة:  .3

والدميقراطيات املعاصرة اختصاصها، فالشورى اإلسالمّية متتاز عن الدميقراطّية املباشرة يف أن 
القضايا اليت تعرض على الشعب ملناقشتها عنيت بالدراسة، والتمحيص، واملناقشة اجلاّدة 

ما حدث عندما عزم كذلك على قتال مانعي املثمرة، كما حدث يف اختيار أيب بكر، وك
 الزكاة.

أما يف الدميقراطّية الغربّية فإن القوانني اليت تعرض على اجتماع الشعب يتطّلب أخذ الرأي 
فيها مجلة باملوافقة أو الرفض دون إدخال أي تعديل عليها، كما أن الدميقراطّية املباشرة تستند 

وقد وّجه النقد إىل ذلك على أساس أنّه يستحيل مجيع السلطات فيها إىل مجعية الشعب، 
 )31.(124عمال أن يقوم الشعب بنفسه بكل السلطات التشريعّية، والتنفيذيّة، والقضائّية

م، وزارة شئون جملس 1996د. حسين درويش، ومنصور العريض، الشورى يف دولة البحرين، الطبعة األوىل،   124
 .138الوزراء واإلعالم بدولة البحرين، ص 
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من حيث مشاركة الشعب للحاكم، ومراقبته في تطبيق الدستور، والقوانين،  .4
شعب للحاكم يف : خيتلف النظامان يف طريقة مشاركة األّمة أو الواألنظمة رقابة مستمّرة

احلكم، ففي النظام الليربايل الغريب يعّرب الشعب عن آراءه عن طريق ممثّليه الذين ينتخبهم وال 
تعود له عليهم أي رقابة إال بعد �اية نيابتهم اليت قد متتد سنوات، وهلذا فهو نظام يشّجع 

تغليف لدكتاتورية تعّدد الرأي عن طريق تعّدد األحزاب، ويدين نظام احلزب الوحيد؛ ألنّه 
 الفرد املشّخصة يف زعامة حزب خيضع إلرادة احلاكم املستبد.

أما يف اجملتمع اإلسالمي فإن عدالة احلكم تتحقق يف اجلماعة املتمّسكة بأصول واحدة، 
وثقافة واحدة، وقيم دينّية مشرتكة، وإنّه وإن جاز تّعدد األحزاب يف األّمة اإلسالمّية، إال أن 

ضوعها مجيعها للحاكمّية والتزامها بالقرآن والسّنة، وعلى أال يكون اختالفها ذلك مشروط خب
يف األصول، وإّمنا يكون فيما يتخالف فيه األفراد حسبما متليه الظروف املوقوتة، حيث يكون 

 اختالف العلماء رمحة.
، ومن كما أن الدميقراطّية يف املفهوم الغريب تتدرّج يف التمثيل من البسيط إىل املرّكب

االقرتاع العام سواء الفردي اإلمسي، أو على اللوائح إىل اختيار مجاعة ممثّلة يف الربملان ملّدة 
 حمدودة، مث على اختيار رئيس الفرقة يف كل برملان ليتّكلم باسم مجاعته.

أما الشورى فتبتدئ بطريقة عكسّية... أي أن اجلماعة تستشار ليؤخذ بالرأي املوّحد من 
اشدة إىل القاعدة العاّمة، وهذا التحليل يشبه إشكالّية ما إذا كان الربملان ميّثل إرادة القّمة الر 

 )32.(125األّمة، أو خيلق إرادة األّمة
وخيضع احلاكم يف نظام الشورى إىل رقابة مستمرة فيما يقدم عليه من أعمال، وفيما ال 

مال صغريها وكبريها، فهي رقابة يهتم به كذلك من األعمال، ومتتد هذه املراقبة إىل مجيع األع
 شاملة.

أما يف الدميقراطّية فالرقابة دستوريّة ختضع لتقنينات إداريّة، فقد تكون رقابة دستوريّة القوانني 
لضمان أن تكون القوانني مطابقة للدستور، وكفالة مطابقة اللوائح والقرارات التنظيمّية 

 يب اهلرمي للقوانني، والتشريعات والتنظيمات.للدستور والقوانني اليت تعلو عليها حسب الرتت
ومن غري شك فإن يقظة ضمري املسلم جتعل رقابة الشورى أشد حزما من رقابة الدميقراطّية، 

 .34عبد اهلادي، الدميقراطّية والشورى، مرجع سبق ذكره، ص  –بو طالب   125
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فهي رقابة غري مداهنة، أو حذرة، أو وجلة؛ ألّ�ا مدّعمة بالنص الشرعي، واليقني الديين، ال 
اإلسالمّية فعاليتها املباشرة، فإذا مل يلتزم  واهية بالشك، وال مزعزعة بروح النقد، وللرقابة

احلاكم، أو مل يؤد املوّظف عمله، أو اتضح فساد الرأي، فليس يف نظام الشورى انتظار 
سنوات أخرى النتخابات جديدة وتعيني منتخبني جدد... إن رأيتم اعوجاجا فقّوموين...  

 )33.(126كذلك قال عمر
: إن أهل الرأي يف النظام اإلسالمي من حيث ممثّلي الشعب في كال النظامين .5

السياسي حسب ما توّصل إليه الفقهاء والباحثني هم من اخلصوص وليسوا من عاّمة الناس، 
وهم فئة النخبة اخلاّصة يف اجملتمع اإلسالمي سواء أكانوا من الرجال والنساء املسلمني، أو 

 حىت لو كانوا من أهل الذّمة.
اطي، حيث أن االنتخاب يعد الطريقة األساسّية الختيار وعلى العكس يف النظام الدميقر 

أعضاء الربلــــمان، فإن الطريقة املّتبعة يف النظام الشرعي مل تكن معروفة، والنواب (أعضاء 
 الربملان) يف النظام الدميقراطي هم من عاّمة الناس. 

ربملان، فالعضو وخيتلف الدور الذي يقوم به كل من العضو يف جملس الشورى، والعضو يف ال
يف جملس الشورى مهّمته استنباط األحكام من مصادرها الشرعّية، أما عمل النّواب يف النظام 

 الدميقراطي فهو خلق التشريع أساسا، وليس استنتاجه فحسب.
إن أهل الشورى الذين يسّمون من قبل بعض الفقهاء والباحثني بأهل احلل والعقد هم فئة 

ل العدالة، والعلم، والرأي، فهم غري منتخبني بواسطة مجهور خاصة من املسلمني من أه
املسلمني، وليسوا معّينني من قبل احلاكم، وإّمنا اختيارهم يتم بطريقة اصطفائّية تلقائّية، فهم 
خواص األّمة من أهل العلم، والرأي، واخلربة يف كل ناحية من نواحي النشاط 

 )34.(127احليوي
:إن الرأي رأي الذي يصدر ممن يقوم على كال النظامينمن حيث القيمة القانونية لل .6

الذي يصدر عن أهل الشورى وفق ما يقول به الباحثني يف العصر احلديث يرّجح أن الشورى 
ملزمة، وعلى احلاكم أن يأخذ برأي األغلبّية وإن خالف رأيه، وإال فقدت الشورى مضمو�ا، 

 .38مرجع سبق ذكره، ص عبد اهلادي، الدميقراطّية والشورى،  –بو طالب   126
 .308د. سام دلّة، الشورى اإلسالمّية والدميقراطّية الغربّية، مرجع سبق ذكـــــره، ص   127
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ّصة وأن رأي اجلماعة يف أغلب األحيان أقرب فإلزامّية الشورى تقتضيها املصلحة العاّمة، خا
 للصواب من رأي الفرد احلاكم مهما ملك من قدرات ومؤّهالت.

وباملقابل جند أن الرأي الذي يصدر عن نواب الربملان يف النظام الدميقراطي ملزم كذلك 
مة للحاكم، إال أن االختالف يقع على مستوى يف اآللّيات والتقنية التطبيقية، ففي األنظ

الدميقراطّية املعاصرة عندما حيدث خالف بني الربملان والرئيس، فإن الرئيس يلجأ إىل حل 
الربملان (إن كان ميلك احلق) داعيا النتخابات مبّكرة، أو حياول إجياد صيغة توافقية (ذات 

 صبغة سياسّية حبتة) بينه وبني الربملان من أجل جتاوز اخلالف. 
ن حل النزاع يتم بعيدا عن األهواء  (وأحيانا املهاترات) السياسّية أما يف النظام اإلسالمي فإ

السائدة يف األنظمة الغربّية، وذلك من خالل االحتكام إىل الشريعة اإلسالمّية وأحكامها 
 )35.(128ومبادئها

إن الشورى اإلسالمّية  من حيث انضباط العالقة بين الحاكم والمحكوم وضابطها:  .7
مرتبطة بقيم أخالقّية نابعة من الدين نفسه، ولذلك فهي ثابتة غري خاضعة لتقّلبات امليول 

 والرغبات، ومن مث فهي تضبط وحتكم تصرّفات األّمة ورغباهتا.
بينما ال تستند الدميقراطّية الغربية إىل مثل هذه القيم الثابتة، بل هي قيم نسبّية تتحّكم يف 

 ات وميول األكثريّة.رغب
وهلذا كان تسّلط أّمة على أخرى مشروعا يف ظل األنظمة الدميقراطية املعاصرة، بينما 
هتدف القيم اإلسالمية إىل تغليب النظرة اإلنسانّية الشاملة، وإلغاء اإلطار األناين احملدود يف 

ة فيها، والفكرة اإلسالمّية فكرة الدولة القومّية ذات السيادة املطلقة، وإبراز اجلوانب اإلجيابيّ 
 ليست ضد القوميات بإطالق، ولكّنها ضد القوميات املتسّلطة األنانّية.

أّما اجلوانب اإلجيابّية املمّيزة لكل قوّمية عن األخرى، واليت تتيح إضافة ملمح متمّيز إىل  
املكّونة احلضارة اإلنسانّية فهي أمر صحي ومرغوب فيه كالفروق القائمة بني أفراد البشر 

 لشخصياهتا.
فالقومّية يف التصّور اإلسالمي تّتخذ اجتاها أكثر وأوسع إنسانّية من التصّور السائد يف 

 .313د. سام دلّة، الشورى اإلسالمّية، والدميقراطّية الغربّية، مرجع سبق ذكـــره،  ص   128
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 )36.(129الفقه السياسي الغريب
إن الشورى نظام يعتمد على تكوين املسلم تكوينا إسالمّيا يعّده لالندماج يف جمتمع يطمح 

 والتعاون.دائما ليكون مثالّيا يف اإليثار، والتضحية، 
وبذلك يتطّلب نظام الشورى الصراحة يف القول، والوضوح يف السلوك، وعدم كتمان 
الشهادة، وال اإلخفاء للحقيقة، وبذل النصح اخلالص النزيه للحاكم، واعتبار ذلك عبادة هللا 
وقربة، كما يعترب تضليل احلاكم وتزوير احلقائق أمام احلاكم يستلزم عقاب اهللا وسخط الرأي 

ام، فاملسلم معّبأ نفسّيا لتحّمل املسئولّية وااللتزام هبا، بينما الدميقراطّية تعتمد على تربية الع
املواطن الغريب يف أغلبّية النظم على الالئكّية (العلمانّية)، وال يتقّيد إال مبا حيدده له القانون 

 من ذاته نفسها. وجييزه الرأي العام من خالل منظور اجملتمع، فهو مسّري من خارج ذاته ال
إن العالقة يف النظم الغربّية تظل عالقة احلاكم باحملكوم فيها عالقة منضبطة بذات القوانني 

 نفسها، وغري ممزوجة بالتقوى وعامل اإلخالص.
أما العالقة يف ظل الشورى فهي عالقة أخالقّية مستمرّة بني الراعي والرعّية، وهي يف 

يق بني مصاحل احلاكم واحملكوم، بل إن احلاكم له ميزة احلكم الدميقراطّية عالقة موقوتة التوف
 والسلطة اليت قد تطغى على حرّية الفرد وإرادته السياسّية.

فالشورى جزء من النمط اإلسالمي يف حياة من حيث طبيعة نمط كال النظامين:  .8
ابط القيم اجملتمع املسلم، وعنصر مقّوم هلذا النمط يضبط مسئوليته الدينية والدنيويّة بض

اإلسالمّية اليت يلتزم هبا الفرد واجملتمع يف السر والعالنية، وهي كسائر تكاليف أعمال املسلم 
املنضبطة باألمر اإلهلي، وهي تكامل بني الراعي والرعّية خلدمة اجملتمع اإلنساين، وهي نظام 

 ال يفصل الدين عن الدنيا بقدر ما يربط بينهما.
عن تنظري الفالسفة الغربيني الذين قاوموا سيطرة الكنيسة  أما الدميقراطية فقد نشأت

وهيمنتها على شئون احلياة، واستغالهلا لإلميان، وتطويع املستضعفني لسيطرة احلّكام 
 وتعّسفهم، فهي قائمة على فصل الدين عن الدولة.

حبثه عن  إن الدميقراطّية الغربّية نظام بشري، وجتربة حضاريّة من إفرازات العقل البشري يف

ة (دراسة مقارنة)، مرجع سبق ذكره، ص عبد احلميد إمساعيل، الشورى وأثرها يف الدميقراطيّ  –د.األنصاري   129 
428. 
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مصاحله اليت تكّيفها الذاتية، والبيئة، والقومّية، وهلا أصول فلسفّية ختتلف بني جمتمع وآخر، 
وبني عصر وعصر، وهلا شروح وتأويالت ختتلف أيضا ببالغة الدفاع وحسن العرض، وهلا 

ليت أمناط واسعة وتقنيات، ومهما اختلفت تصّوراهتا فإّ�ا تظل منتمية إىل جمال املتغريات ا
ميكن أن تعصف هبا حىت مبدئها، خبالف الشورى فهي ثابتة يف مبدئها وأصوهلا مع خضوع 

 ) 37.(130فروعها وتفاصيلها لقانون التطّور اجملتمعي
 

 المبحث الرابع
 لماذا ال نقتبس من الديمقراطية الغربية؟

ا الضائعة، ويف أعتقد جازما أننا من خالل ما استعرضناه للدميقراطّية يف سلبّيتها، ومثاليته
بعدها عن الواقعّية، مث بعد ذلك يف الفروق اجلوهريّة املتحّققة بينها وبني الشورى اإلسالمّية 
أننا وصلنا إىل درجة علم اليقني يف حتقق انعدام التجانس بني كال النظامني، وليس هذا 

إليه  فحسب بل وجدنا نظام الشورى يف مصدره، ووسيلته، ومضمونه، واهلدف الذي يسعى
 قد مسا إىل جالل ورفعة ال ميكن للنظام الدميقراطي أن يصل إليها.

ومن خالل ذلك لن أكتفي بتحقق علم اليقني يف رفض النظام الدميقراطي ملا حواه من 
سلبّيات وجتارب واقعّية فاشلة يف حياة البشريّة، بل أنوي أن أصل إىل درجة عني اليقني، 

هلذا النظام، وحتقيق املبدأ السماوي السامي برفض استبدال واليت هبا يتحّقق الرفض التام 
 الذي هو أدىن بالذي هو خري.

وسوف نستعرض من خالل هذا البحث وجهات النظر املختلفة حول هذا املبدأ الذي 
وجدت من خالل اطالعي على من كتب عن املوقف منه بأنه هو الرفض، وعدم االنسياق 

كل العجب عندما أرى مفّكرين من املسلمني ينسبون وراء الدعيات الغربّية، وأعجب  
الدميقراطّية إىل اإلسالم، وأنه لن تقوم قائمة لإلسالم إال هبا مع بعض التعديل، وكأّمنا يف 

 النظام اإلهلي قصور، وهو يف حاجة إىل ما يكّمله.
قوق، يقول الدكتور وليد سعد: (إن االلتقاء العارض بني الدميقراطية واإلسالم يف احل  

والضمانات، ويف مبدأ الشورى يوجب علينا أن ال نقرن بني النظام الربّاين والنظام اجلاهلي؛ 

 .33عبد اهلادي،، الدميقراطّية والشـــــــورى، مرجع سبق ذكره، ص  –بو طالب    130
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ألن املقارنة بينهما جتعلنا نعتقد أن النظام الربّاين يف حاجة إىل الدفاع عنه وتربيره، وأن النظم 
للشريعة السائدة اليوم حتتوي على نفس الفضائل اليت حيتويها اإلسالم، ويف هذا رفع 

 اإلسالمّية، وإحالل شريعة أرضّية بدال عنها.
إذا فاإلسالم ليس هو الدميقراطّية، وال الدميقراطّية هي اإلسالم، بل اإلسالم نسيج وحده 

 يف غاياته، ويف مناهجه، ويف وسائله.
مث يستطرد قائال: (وأخريا نقول هذا هو اإلسالم، وهذه هي الدميقراطّية، وماذا بعد احلق 

الضالل، فاإلسالم هو اإلسالم، والدميقراطّية هي الدميقراطّية، وإذا كانت الشورى من  إال
ضمن النظام الربّاين الذي شرعه اهللا لنا، فإن الدميقراطّية نظام نابع من األرض، وفيه القصور 

ن العقلي احملكوم بثقل املصلحة، واإلقليم، والعنصريّة وغريها مما تعج به األنظمة األرضّية م
 خمالفات ألوامر اهللا تعاىل.

ولئن التقت الدميقراطّية مع اإلسالم يف بعض أنظمته وأحكامه، فال يعين هذا أ�ا اإلسالم 
أو البديل عنه، فدين اهللا ال يقبل التحوير وال التبديل فهو راسخ خالد إىل يوم القيامة، وما 

إال  –ّ�ا تتالقى مع اإلسالم اليت توهم البعض املخدوعني أ –مظاهر الدميقراطية ومساهتا 
صور خالية من احملتوى احلقيقي للمعاين السامية، فاحلرّية الشخصّية فيها ليست سوى حرّية 

 )38. (131اجلنس، وحرّية الدين ليست سوى اإلنفالت من كل قيود الدين
ولن يثبت فشل هذه التجربة عن املفّكرين املسلمني فحسب، بل جند ذلك حىت يف  

الغربيني، فهذا ج.ب.شو يقول فيما نشر له يف صحيفة الشرق األوسط  كتابات بعض
مؤّكدا الفلسفة اليت يقوم عليها نظام الدميقراطّية: (الدميقراطّية هي السماح لكل املسافرين 

 بقيادة القطار لتكون النتيجة احملتومة االصطدام فالكارثة).
س كاّفة، والعصور كّلها، والدميقراطّية إن الشورى نظام إمياين جاءت به رسالة اهللا إىل النا

 صورة بشريّة ألجيال حمدودة.
إن الشورى نظام متكامل متناسق يف قواعده وأسسه، ولكّنه حيتاج إىل صدق املمارسة على 
إميان وتقوى، وموهبة وعلم؛ حىت تنمو املمارسة يف عطاء ممتد من اخلري والربكة لتستكمل 

 التفاصيل.

 .183د. وليد سعد، اإلسالم وقضايا العصر، مرجع سبق ذكره، ص   131
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د أخذت من جهود دعاهتا الكثري حىت طغى الظن على احلقيقة، أما الدميقراطّية فق
 )39.(132والزخرف على اجلوهر، والشهوة على الطهارة، واجلرمية على األمن

واعتبارا ملا سبق فقد ثبت لنا فشل الدميقراطّية الغربّية يف بالدنا، وساءت يف ظّلها األحوال، 
القيم واألخالق، وأصيبت احلياة كلها وفسدت األوضاع، واختل ميزان اجملتمع، وتزعزعت 

 بالبلى والتعّفن.
مل تستطيع هذه التجربة أن حتّقق التقّدم املنشود للبالد، وال أن تسري بالنهضة يف طريقها 
الصحيح، ومل تنهض باالقتصاد إىل املستوى املطلوب ال يف تنويع اإلنتاج، وال يف زيادته، وال 

 مستوى األمم الصناعّية القويّة. يف حتسينه، ومل ترتفع باألّمة إىل
مل ترق اجليوش إىل مستوى اجليوش العصريّة من حيث التسليح، والتدريب، والتنظيم، 
والقدرة على الدفاع واهلجوم، وبقيت جيوشها عالة على الدول األجنبّية يف تسليحها 

 وتدريبها.
ومفخرهتا على التجارب  مل تصن احلرّيات العاّمة للشعب، مع أن احلريّة هي مستها األوىل،

 األخرى.
مل تقّرب بني فئات اجملتمع بتحقيق العدالة االجتماعّية، وإقامة التوازن االقتصادي، 
والتكافل املعيشي، بل وّسعت الشّقة مبا أتاحته من فرص الثراء الفاحش لقوم جبوار احلرمان 

 لألكثرين.
وتقاليدها العريقة، فضاعت األّمة مل ترق بأخالق األّمة، ومل حتافظ على قيمها األصيلة، 

 بني اجلمود واالحنالل.
وإذا أردنا أن نعرف أسباب ذلك فإننا ال بد أن نعلم بأن اخلطأ األكرب كامن يف االجتاه 
نفسه، ولعيب كبري يف هذا النظام يتمّثل يف خلّوها من العنصر الروحي، بل إغفاهلا له إغفاال 

 )40.(133اإلهتداء هبداهمقصودا، بإعراضها عن اهللا، ورفضها 
إن بعد ما سبق من حقائق يصبح من العجب أن نسأل أنفسنا... لماذا ال نقتبس من 

 خلفّية غالف الكتاب.مع  9عدنان علي رضا، الشورى ال الدميقراطّية، مرجع سبق ذكره، ص  –د. النحوي   132
حتمية احلل اإلسالمي، مرجع سبق  –يوسف، احللول املستوردة، وكيف جنت على أمتنا  –د. القرضاوي   133
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 الديمقراطّية؟
ومن أعجب العجب أن ترى من املفّكرين اإلسالميني من يرى ضرورة اللجوء هلذا 

يف كتابه  النظــــــــــام، وإذا كان الكالم السابق قد نقلته من كتاب للشيخ القرضاوي نشره
(احللول املستوردة وكيف جنت على أّمتنا)، والذي ينادي فيه حبتمّية احلل اإلسالمي، ورأيناه  
كيف رأى يف الدميقراطّية دمارا لكل مقّومات األّمة، جنده وفق ما نقل عنه إيليا حريق يف  

وي بعد كتابه (الدميقراطّية، وحتّديات احلداثة بني الشرق والغرب)، من أن الشيخ القرضا
التحذير الشديد من ويالت الدميقراطّية يقول يف كتابه (من فقه الدولة يف اإلسالم): (وال 
حجر على البشريّة، وعلى مفّكريها، وقادهتا أن تفّكر يف صيغ وأساليب أخرى لعّلها هتتدي 

نا إىل ما هو أوىف وأمثل، ولكن إىل أن يستيّسر ذلك ويتحّقق يف واقع الناس، نرى لزاما علي
أن نقتبس من أساليب الدميقراطّية ما ال بد منه لتحقيق العدل، والشورى، واحرتام حقوق 

 )41.(134 اإلنسان، والوقوف يف وجه طغيان السالطني العاليــــــن يف األرض)
وأعتقد أن هناك تضاربا بني التحذير يف املقام األّول من الدميقراطّية على لسان الشيخ، وما 

يا، مث احلث على ضرورة االلتزام باالقتباس منها، وليس هذا فحسب، بل ينجم عنها من بال
، واحرتام حقوق اإلنسان منها، وكأّمنا اإلسالم خيلوا من هذه والشورىواقتباس العدل، 

احلقائق حىت نّتجه فيها إىل غرينا، والعجب كل العجب هو أن يكون نظام الشورى املتأّصل 
 نتيجه القتباسه من الدميقراطّية اليت ثبت فشلها وخيبتها. يف النظام اإلسالمي املتكامل،

وهناك مفّكر إسالمي آخر هو مالك بن نيب ألقى حماضرة يف نادي الطلبة املغاربة عام 
م بعنوان (هل يف اإلسالم دميقراطّية؟)، واليت انتقد فيها النموذج العلماين من 1960

تهى إىل أن اإلسالم مبعارضته لالستبداد فإنّه ينّمي الدميقراطّية ملا فيها من سلبّيات، إىل أن ان
الشعور الدميقراطي، وانتهى بعد ذلك إىل إمكانّية التوّصل إىل نظام دميقراطي إسالمي جيمع 

 حماسن الدميقراطّية، ويتجّنب مثالب العلمانّية.
ل، أمل مث خيلص بن نيب بعد ذلك إىل أن يف اإلسالم دميقراطّية، وإّين أعجب من هذا القو 

يرجع بن نيب إىل األصول التارخيّية لكلمة الدميقراطّية، وأن معناها حكم الشعب كما ذكرنا 
سابقا، وأن معىن ذلك هو أن الشعب هو الذي حيكم نفسه بنفسه، وهو الذي يضع 

 .71م، ص 2001إيليا حريق، الدميقراطّية وحتّديات احلداثة بني الشرق والغرب، دار الساقي، الطبعة األوىل،  134
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القوانني الالزمة ملختلف جوانب حياته، وأن هذه الفلسفة ليست من اإلسالم يف شيء، وأن 
تعاىل هو الذي شرع لنا أحكاما تسّري حياتنا وال تتغري بتغّري األزمان، وال اهللا سبحانه و 

األشخاص، وال البيئات، وال ميكن أن تكون حمال لألخذ والرد، وحىت األمور االجتهاديّة ال 
بد أن ال خترج عن املبادئ العاّمة يف اإلسالم حال التشاور حوهلا، والغريب من ذلك أن 

راطّية وكأّ�ا هي النظام الوحيد الذي ال ثاين له لتطبيقه على احلياة حيصل التناول للدميق
 البشريّة ونظامها.

حىت أن الشيخ راشد الغنوشي يقول معلال الرفض للدميقراطّية، وأنّه ال بد أن نستفيد من 
التجارب العاملية إذا توافقت مع العقل والتجربة: (ولعل من أسباب رفض البعض للدميقراطّية 

ورثنا االستبداد كابر عن كابر لزمن طويل، فدولة الشورى غابت منذ القرن األّول، وابتلينا  أننا
 بالتقليد).

مث يستطرد قائال: (لقد كان االستبداد السياسي السبب األساسي يف ا�يار حضارتنا، وما 
أقر اإلسالم مبدأ الشورى إال ليحول دون انفراد شخص أو جمموعة بالتحّكم يف مصائر 

 )42.(135 ألّمة)ا
إن القـــــارئ للتاريخ جيد أن االستبداد كان سائدا يف أوربا حىت قرابة القرن السابع عشر، مث 
حصل التحّول الدميقراطي عندهم بعد عصر النهضة الذي انطلق من إجنلرتا، وهذا يعين أّ�م 

اإلهلي، واليت ا�ارت عاشوا فرتة من االستبداد بسبب استغالل أصحاب الكنيسة لنظريّة احلق 
وقام على أكفا�ا النظام الدميقراطي الذي انطلق من اإلنسان لإلنسان، ومل يتجاوز هذا 

 املدى القصري واحملكوم باهلوى الغالب عليه االحنراف.
وإنّه وإن كان كما يقول الشيخ الغنوشي بأن نظام الشورى قد غاب منذ القرن األّول، إال 

ننساه لبعد الفرتة الزمنّية بيننا وبني اندثاره، بل يبقى االتصال الروحي به أن هذا ال يعين بأننا 
 قائم باعتباره نظام ربّاين، وجزء هام من ديننا الذي نعتنقه.

ورأي آخر ينتقد الرفض هلذا النظام، وأنّه إما اإلسالم وإما الدميقراطّية، حيث أّكد الناشر 
، بأن هذا الكتاب سيقوم مؤّلفه بفض االشتباك لكتاب اإلسالم والدميقراطية لفهمي هويدي

املفتعل بني اإلسالم والدميقراطّية، وإن من املقرر بأنّه إذا كانت لن تقوم لنا قيامة بغري 
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اإلسالم، فإن أمرنا لن يستقيم بغري الدميقراطّية، وأن اجلمع بني اإلثنني هو من قبيل املعلوم 
صاحلة بينهما إن مل تكن قائمة فعلينا أن خنرتعها بأي بالضرورة، ومن أمور الدنيا، وأن هذه امل

 شكل كان... تأمينا للحاضر واملستقبل.
كما يؤّكد كذلك يف ثنايا الكتاب على أن الدميقراطّية هي أفضل صيغة ابتكرها العقل 
اإلنساين حىت اآلن لإلدارة السياسّية للمجتمع، وأن الدميقراطّية اليت نقبلها هي اليت ال حتل 

 ) 43.(136راما، وال حتّرم حالالح
 لذلك نجد أصحاب هذا الرأي يتساءلون... لماذا ال نقتبس من الديمقراطية الغربية؟

وال أريد أن أعّقب على النظام الدميقراطي الغريب يف مقارنته بالشورى اإلسالمّية أكثر مما 
لذي تناولوا الفكرة عقبت فيما ذكرته يف السطور السابقة، وفيما نقلته عن بعض املفّكرين ا

بالدراسة والتمحيص، وما تناولناه يف هذا الباب من الفصل األول ال بد أن خنرج منه بإفادة 
إجيابّية نستثمر فيها جتارب اآلخرين، وقد استعرضنا كيفّية إفادة سلفنا من جتارهبم، ولنا يف 

لتجارب العاملّية بشىت تفعيل منهجهم أمنوذجا عظيما ميكن أن نّتخذه كآلّية يف تعاملنا مع ا
 صورها، وأشكاهلا مع شيء من التطوير يتوافق مع الواقع العام.

أما بالنسبة ملبدأ الدميقراطّية كمبدأ وجتربة من التجارب العاملّية، فإنّنا ال ميكن أن نتّوجه 
إليها وقد رأينا فشلها يف حكمها العامل، وما جرى يف العامل من انعدام لالستقرار كفيل 

بات فشلها، فهي كما طّبقها ويطّبقها الغربّيون قد فشلت، ولّكنها ومن باب اإلنصاف بإث
جند فيها بعض املعامل اليت تتفق مع بعض األسس اليت يقوم عليها نظام الشورى، ولكننا ال 
نرى فيها أي إجيابّية قد انعدمت يف نظام الشورى، وهذا األمر هو الذي يوّلد الغرابة يف ما 

ض املفّكرين مبحاولة إثبات بأن الدميقراطّية هي النظام الذي ينبغي أن تقوم عليه قام به بع
 �ضة املسلمني، ولكن ال بد أن يكون ذلك مبا يتوافق مع واقعهم، ودينهم، ومبادئهم

وأنا أرى بأن هذا التوّجه مل يتوّلد إال نتيجة االنكسار واالحنطاط اليت عانت األّمة من 
ألخرية، وهو ما جعل املفّكر اإلسالمي يلتمس أي نور ينتشله من هذا ويالته يف اآلونة ا

الواقع املظلم الذي يعيشه، إال أنّه نسي أن خلفه نور لو اقتبسه لكان حتقيق �ضته من نور 

م، من غالف الكتاب اخللفي وص 1993 -هـ 1413ي، اإلسالم والدميقراطية، الطبعة األوىل، فهمي هويد  136
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هذا االقتباس... إنّه نظام الشورى يف عصره الذهيب، وضرورة العمل على تفعيله على أرض 
االنطالق السليم حنو النهوض بأّمتنا وإعادة الدور احلقيقي الواقع؛ وذلك حىت يتحقق لنا 

 الذي تضطلع به كحضارة إنسانّية لكل األجناس البشريّة.
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 الباب الخامس
 رؤية مستقبلّية لكيفّية استعادة الشورى في الحياة اإلسالمّية

 الفصل األول: منطلقات حتقيق الرؤية املستقبلّية.
 اإلسرتاتيجية العظمى لتحقيق الرؤية املستقبلّية. الفضل الثاين:

 
 الباب الخامس

 رؤية مستقبلّية لكيفّية استعادة الشورى في الحياة اإلسالمّية
ال شك أن ثالثة عشر قرنا على وجه التقريب تفصلنا عن التطبيق الفعلي والصحيح ملبدأ 

له مرّة أخرى، وإذا كانت الشورى اإلسالمّية بكل أبعاده جيعل من الصعب إعادة التفعيل 
دولة اإلسالم عرب العصور تعيش يف ظل التطّور واالنفتاح على األمم، واستثمار هذا االنفتاح 
على أكمل وجه رغم االستبداد الذي تعيشه، إال أننا نعيش يف طور مل يتمّيز باالستبداد 

 فحسب، بل ساد فيه التخّلف والرجعّية.
نكسار قد هّبت رياحها، وأعلنت �اية التطوير، بل إن إال أن ذلك ال يعين بأن روح اال

ذلك مستمر بعزائم املسلمني وتكاتف قواهم، فلرب مهّة أحيت أّمة، ولرب حال يتغّري به 
وضع املسلمني على يد من ينهض هبذه األّمة، ويبقى األمل حيدونا لنغّري واقع هذه األّمة، 

  وسنغّريه مبشيئة اهللا سبحانه وتعاىل.
كوين الرؤية املستقبلّية اليت تتحقق هبا االستعادة احلقيقّية للشورى اإلسالمّية ال ميكن إن ت

أن تكون بني عشّية وضحاها؛ وذلك ألن التدهور يف تفعيل هذا املبدأ قد نشأ منذ ردح بعيد 
من الزمان، وليس هذا فحسب، بل إن واقع االنكسار وعدم اتضاح الرؤية الشرعّية 

ذا املبدأ، واليت تفّعله بشكل أفضل يف احلياة اإلسالمّية عرب مجيع األصعدة  االستثماريّة هل
كفيل بأن يعيق عملّية تفعيل املبدأ على الساحة، وال سّيما وحنن نرى بعض املفّكرين يّتجه 
إىل الدميقراطّية كمنهج متكامل، وقد تبّني لنا سلبيّاته، والفروق اجلوهريّة بينه وبني الشورى 

ة، كما أن البعض قد توّجه بعد عملّية املقارنة اليت قام هبا إىل ضرورة الدمج بني كال اإلسالميّ 
 النظامني، وال أدري كيف يكون ذلك؟

يقول الدكتور سام دلّة يف حبثه الذي قارن به بني الدميقراطّية الغربّية، والشورى اإلسالمّية: 
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  –اإلسالمّية ال يتوّجب أن تكون غايته (إن مقارنة نظام الدميقراطّية الغربّية بنظام الشورى 
تفضيل أحد النظامني ورفض  –كما يقول بعض العاطفيني لكي ال نقول املتعّصبني 

اآلخر،... كما ال يتّوجب علينا كما يعمل بعض الباحثني اإلسالميني (امللّقبني باملعتدلني أو 
التساوي التام بينها وبني املندجمني) الذين عملوا للتدليل على مواكبة الشورى للتجديد، و 

الدميقراطّية، حىت وصل األمر ببعض احلركات اإلسالمّية إىل رفع شعار... الشورقراطّية  
كأسلوب للحكم املنشود، وذلك للداللة على التكامل بل والتطابق بني الشورى والدميقراطّية 

 )1.(137 من خالل هذا املصطلح املهّجن)
برؤية مستقبّلية لتفعيل مبدأ الشورى هبذا األسلوب، فكما  وأن أرى أنّه ال ميكننا أن ننطلق

أن توّجهنا بالتوحيد خالص لوجهه الكرمي، فإن تّوجهنا يف تفعيل نظام حياتنا كذلك خالص 
لوجهه الكرمي، وال ميكن بأي حال من األحوال أن جنمع بني نظامني متضاّدين يف األسس، 

 والدالالت، واملقاصد.
تبارنا بأن الشورى هي املنهاج والطريق الذي فرضته شريعتنا لتكون ال بد أن نضع يف اع

دستور اجملتمع الصاحل، والذي ميلك القدرة على أداء رسالته احلضاريّة يف مستقبل العامل 
جبهود أفراده ومجاعاته وتشاورهم احلر، بدال من السلطة اليت حيتكرها احلّكام بفرض دستور 

م غري ملتزمني حبدود الشريعة اإلسالمّية... إّ�ا بداية �ضتنا وضعي خيضع إلرادهتم وألهوائه
 وليست غاية وال �اية... فأين حنن من هذه البداية؟

إن الواقع الذي نعيشه ال زال بعيدا عن حرّية الشورى يف مشوهلا وعمومها، ولكي نغّري هذا 
سالمّية بضرورة تفعيل الواقع ال بد من تغيري االجتاه أوال، وهو ما تدعو إليه الصحوة اإل

 التطبيق ملبدأ الشريعة اإلسالمّية.
إن ترشيد الواقع الذي نشكو منه يبدأ خبطوات عملّية لتأكيد شرعّية الشورى ومشوهلا جلميع 
نواحي احلياة االجتماعّية، وإحياء دورها اجلّدي يف اإلمجاع واالجتهاد كمصدرين من مصادر 

صن احلصني حلماية إرادة األّمة، وحرّيات األفراد من شريعتنا، وضمان حرّيتها لتكون احل

دلّة، الشورى اإلسالمّية والدميقراطّية الغربّية، وهو حبث نشر يف جمّلة احلقوق النصف سنويّة، اجملّلد  د.سام  137
م، والتــــــــي تصدر عن كلية احلقوق جبامعة البحرين، مملكة 2004ينايــر  -هـ 1424األول، العدد األول، ذو القعدة 

 .315البحرين، ص 
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 )2.(138طوفان الظلم واالستبداد
ومما ال شك فيه أننا حنتاج لتكوين الرؤية املستقبلّية إىل تفعيل الشورى يف احلياة اإلسالمّية 
على مستوى الفرد واجلماعة إىل ضرورة العمل على خلق عدد من العناصر اليت تساعد يف 

فعيل، ولنضع يف حسباننا أن ذلك ال بد أن مير مبراحل تبدأ من مستوى الفرد، عملّية الت
فاملؤسسة، فالدولة، وبإذن اهللا ومشيئته سنتمّكن من خالل ما سبق من التمّكن من وضع 
اسرتاتيجّية عظمى الستثمار هذا املبدأ العظيم، واليت ستنطلق من اندماج مجيع أفراد الشعب 

يعين أنّه سيندجمون فيما هو متأّصل يف وجدا�م، وبالتايل جند هذا  واخنراطهم فيه... وهذا
 االندماج قد انعكس واقعا يف فلسفة احلياة اإلسالمّية املأمولة.  

 
 

  

م،  مطابع دار الوفاء، 1992 -هـ 1413ى واالستشارة، الطبعة الثانيــــة، توفيق، فقه الشور  -د. الشاوي   138
 .776مجهورية مصر العربية، ص  –املنصورة 
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 الفصل األول
 منطلقات تحقيق الرؤية المستقبلّية

العمل على جعل املشاركة الشعبّية يف القرار السياسي ضرورة اجتماعّية، وفريضة  .1
 دينّية.

إن البحث عّما تعانيه األّمة من ضعف يف مواكبة ركب العصر يف التطّور، والتقّدم، والتنمية  
كفيل بأن نقف فيه وقفة لندرك أسبابه وأبعاده، و ال شك أن هذه املعاناة هلا أسباب 
متعددة ومتنّوعة، ومن هذا املنطلق جيب أن نكّلف أنفسنا لنقف على ذلك وقفة نتدارس 

 األمر مبوضوعّية علمّية ومنهجّية.فيها 
ومما ال شك فيه بأن هناك أسبابا جوهرية فيما تعانيه األمّة من أزمات، ومن هذه األسباب 
اليت توّلدت عنها هذه التداعيات اليت جعلت األّمة يف هذه الوضعّية... انعدام املشاركة 

اعياته على هذه الشعوب اليت مل الشعبّية يف صنع القرارات املصرييّة، وهذا السبب قد أتى بتد
 تشارك يف أمر هو فرض عليها أن تشارك فيه.

: (فهل آن األوان ليدرك القادة الدكتور عبد الحميد إسماعيل األنصارييقول 
السياسيون أن املشاركة الشعبّية هي العاصمة هلم من الوقوع والرتّدي يف أخطاء فادحة، 

 وكوارث تزلزل كيان اجملتمع بأسره...
أمل يأت الوقت الذي ندرك فيه أن القرارات الفرديّة، ومهما كانت النوايا طيّبة، ومهما  
كانت احلنكة واملقدرة يالزمها غالبا سوء التقدير، وتتحّكم فيها ردود الفعل العاطفّية، ومن 

 مث تكون هلا انعكاسات سيّئة على شّىت مناحي اجملتمع.
)، وهو من هو مكانة، ومنزلة، وقربا من εظم (أمل حين احلني لنستيقن أن الرسول األع

السماء، ويأتيه الوحي كل حني مل يستنكف عن مشاورة صحبه الكرام، ومل يستغن عن 
 مشاركتهم يف أمور حكمه، ويف اختاذ قراراته السياسّية العاّمة.

لنجعل أليس هذا كتاب اهللا املنّزل بني أيدينا، وفيه أحكم احلاكمني يدعونا، ومنذ البداية، 
الشورى ركيزة حياتنا، وأساسا لقراراتنا، وأسلوبا لبناء جمتمعنا، فلماذا ال 
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 )3.(139نستجيب؟؟؟)
 ثانيا: وضع برنامج يعّزز الوعي بأهّمية الشورى وضرورتها. 

من العمل على وضع برنامج متكامل تستخدم فيه شىت اإلمكانيات املتاحة من أجل  ال بد
استثمار حقيقي هلذا املبدأ العظيم، ومما سيساعد على ذلك سبل االتصال املتاحة اليت تسّهل 

 عملّية تفعيل الربنامج، وبالتايل جند التحقيق إجيايب ألهدافه على نطاق بعيــــــــد.
تدعيم هذا الربنامج ضرورة العمل على جعل هذا املبدأ منهجا حلياة  وأول ما حنتاج يف

الفرد املسلم فيما يّتخذه من قرارات يف أمور تكون حمال لالجتهاد واستقصاء الرأي األصوب 
يف اجلماعة اليت ينتمي إليها، سواء أكانت أسرته اليت يرعاها، أو عائلته اليت هو عنصرا منها، 

 ل فيها.أو جهة عمله اليت يعم
أن يربز هذا الربنامج بأنه ال كرامة ألّمة تفّرط يف إقامة الشورى بينها، وال عزّة جلماعة  البد

ال حترص على ممارسة الشورى يف شئون حياهتا، وأن االهتمام هبذا املبدأ قد انطلق احلث 
 .عليه من مجيع املصادر اليت نستقي منها شريعتنا السمحة، وعلى رأسها القرآن الكرمي

أن تكون خطّة الربنامج يف احلث على تفعيل مبدأ الشورى وضرورته يف احلياة  ال بد
اإلسالمّية منطلقة من أن الشورى هي الصيغة الوحيدة اليت بوجودها وشيوعها حتقق األّمة 
تقّدما، وقّوة، ورقيّا مبا تتيحه من مناخ حر يبدع فيه العقل والفكر، وتأمن فيه النفس والقلب، 

الشورى يف لزومها تقوم على احرتام إرادة األّمـــــة، مث احلرص على متثيـــــل هذه اإلرادة وبأن 
 العامــــــــّة عن طريق إشراك أهل الشورى يف اختاذ القرارات العاّمة.

بأن املقصود األهم من مبدأ الشورى هو ترشيد القرار العام،  أن يوّضح هذا الربنامجال بد  
 )4.(140لى حتّمل وممارسة املسئولّيةوتعويد األّمة ع

إن هذا الربنامج املوضوع ال يستهدف التفعيل ملبدأ الشورى على مستوى الدولة فحسب، 
إنّه يستهدف تفعيل هذا املبدأ يف حياة الفرد، ويف حياة األسرة، ويف حياة املؤسسة، ويف 

ذا الربنامج، وتبنّيه حملور منهجّية الدولة فيما تتخذه من قرارات مصرييّة، وال شك أن تكامل ه

عبد احلميد إمساعيل، العامل اإلسالمي املعاصر بني الشورى والدميقراطّية (رؤية نقديّة)،دار  –د. األنصاري   139
 .66مجهورية مصر العربية، ص  –رة م، القاهـــــــــ2001 -هـ 1422الفكر العريب، 

عبد احلميد إمساعيل، العامل اإلسالمي املعاصر بني الشورى والدميقراطّية (رؤية نقديّة)، مرجع  –د.األنصاري   140
 .81سبق ذكره، ص 
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غرس أمهّية الشورى وضرورهتا يف حياة اجملتمـــــــــــع بكل مستوياتــــها وميادينــــها هو مصدر قّوتـــه، 
 ونقطة تكامله، وبالتايل حتقيق هدفه املنشود. 

 ثالثا: العمل على تأكيد مجاراة الشورى للتطّور، وصالحيتها للتطبيق. 
على أن نظام ومبدأ الشورى كفيل بأن ينتشل األّمة اإلسالمّية من الضياع ال بد من العمل 

اليت هي فيه، وأن احلل يف إنقاذها من هذا الوضع، وجماراهتا للتطّور هو أن ال تعتنق منهجا 
ليس مبنهجها، وال ترمي ملقصد ال يتناغم مع مقصدها، وهذا هو أساس ضعفها، وهي حتتاج 

ق من أن مبدأ الشورى الذي سيجعل هلا قدم السبق يف التطّور، يف ذلك إىل ضرورة االنطال
وهو الذي يصلح للتطبيق يف واقعها، ومن دونه لن يتحقق العــــزم على االنطالق منــــــه، وال 

 ميكن بأي حـــــال من األحوال أن حتقق مأربــــها إال من خــالله. 
ب مؤّكدا على حقيقة ال بد أن نعلمها، يقول الدكتور زكريّا عبد املنعم إبراهيم اخلطي

ونضعها يف حسباننا، وحنن نرى األنظمة الغربّية، وجنري وراءها ابتغاء التطوير، وأنّه ال ميكننا 
أن نطّبق غريها: (إن النظام اإلسالمي قد سبق مبرونته، واتساعه، وعمومّيته ليشمل  مضامني  

لطاهتا من تنفيذيّة، وتشريعّية، وقضائّية، كل هذه الصور املستحدثة، وتقسيمات هيئاهتا، وس
وإجراءات تكوينها... وما يقوم بينها وعليها من فصل مطلق أو غري مطلق، ورقابة ليس هلما 

 )  5.(141 يف التاريخ مثيل)
 رابعا: إقرار ثقافة الشورى اإلسالمّية... أمانة في عنق الجيل الراهن.

ان، فبعد أن ننطلق من أن هذا املبدأ واجب إن إقرار هذه الثقافة أصبح من الضروري مبك
ديين، وأنّه ال بد أن نعّزز أمهّيته وضرورته يف احلياة اإلسالمّية باعتبار صالحّيته للتطبيق، 
وجماراته للتطّور، يأيت العنصر األهم وهو العمل على حتّمل نشر ثقافة هذا املبدأ، وأن يكون 

 اجليل الراهن.منطلق هذا التحّمل هو أنّه أمانة يف عنق 
وال بد علينا وحنن حنمل هذه األمانة العظيمة أن نسعى من خالهلا إىل تفعيل وبلورة املبدأ 
يف واقع وحياة املسلمني، ولنضع يف حسباننا بأننا إذا علمنا بأن هذه األمانة فريضة دينّية، 

عنا، ومن دون ومن املبادئ العظمى يف شريعتنا اإلسالمّية، وأ�ا ال بد أن تنعكس على واق

 -هـ 1405مجهورية مصر العربّية،  –زكريا عبد املنعم إبراهيم، مطبعة السعادة، القاهرة  -د. اخلطيب   141
 .420ص  م،1985
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هذا االنعكاس لن يكون لنا واقع، وأن نقطة التغيري اليت سنغّري هبا فلسفة حياتنا ستكون هذه 
 النقطة عندئذ سنبدأ.

إن أمانة اجليل الراهن هي أن ينهض بالوعي هبذا الدين، ولن يكون هذا النهوض ولن 
بل أن ننهض هبذا املنهج يتحقق إال إذا كان منطلقا من مبادئه السمحة، ومنهجه العظيم، وق

حنتاج إىل تأّصله فينا، وتربّعه يف قلوبنا، وإال فكيف ننهض مبنهج ال نفقه مبادئه، وال ندرك 
معانيه، وال نفقه أبعاده ومراميه، ولكننا عندما نفقه مبادئه، وندرك معانيه سيتحقق النشر 

لة هي من اجلودة ما يربز الصحيح لثقافة الشورى اإلسالمّية، وهي الغاية املنشودة وفق وسي
 فينا األمل بتحقق هذه الغاية اليت نقصدها.

 خامسا:  اتخاذ منهج التمرحل في تحقيق الرؤية المستقبلّية.
إن البعد بني النظام الذي نتّبعه يف حياتنا، وبني مبدأ الشورى كنظام ينبغي أن حيكم حياتنا 

ىل اعتناق منهج التمرحل للوصول إىل يعيق إمكانية تفعيل نظام الشورى، واعتماده منهجا إ
تفعيل سليم هلذا املبدأ يف واقعنا، وبدون اتباع هذا املنهج ال ميكن بأي حال من األحوال أن 
نفّعل هذا املبدأ يف حياتنا اإلسالمّية؛ ذلك ألن هذا املبدأ قد غاب عنه التفعيل منذ ثالثة 

دون وضع خطّة مدروسة متر بعّدة مراحل  عشر قرنا، ومن غري املمكن أن نفّعله بني يوم وليلة
 إىل حني استقرار املبدأ كمنهج مّتبع يف اجملتمع.

إن منهج التمرحل الذي ميكن أن نصل به إىل تفعيل هذا املبدأ ال بد أن ينطلق من نقطة 
الصفر حىت جند نوره ينتشر بفضل اهللا تعاىل، وبفضل إخالصنا يف توّجهنا حنو حتقيق هذه 

 تقبلّية.الرؤية املس
وال شك أن التصادم مع احلّكام ال ميكن بأي حال من األحوال أن يكون هو املنهج 
الوحيد الذي ميكن أن نّتخذه يف دعوتنا ومنهجنا، فهناك مناهج كثرية ينبغي أن يّتخذها 
الداعية يف حياته الدعويّة، ويبدو يل أن االنطالق من إصالح الفرد واجملتمع كوسيلة إلصالح 

أجدى من االنطالق من إصالح الدولة أوال كوسيلة إلصالح الفرد واجملتمع، بل إن  الدولة
الوسيلة األوىل وإن كانت بطيئة إىل حد ما يف حتقيق اهلدف، إال أن واقعنا هو الذي يفرض 
علينا أن نكون مرنني يف منهجّيتنا يف التغيري، حبيث نّتخذ الوسيلة املمكنة كمنهج يف الدعوة، 

 م خري من كثري منقطع.وقليل دائ
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إن منهجّية التمرحل ميكن أن نطّبقها يف عملّية تفعيل الشورى يف احلياة اإلسالمّية، وال 
شك أن الوصول إىل االسرتاتيجّية العظمى وهي أن يكون نظام الشورى هو النظام الرمسي 

نعيش يف هذا الذي تسري عليه الدولة حيتاج إىل مراحل حىت نصل إىل الوعي الذي ميّكننا أن 
املرحلة، ومن هذا املنطلق نود أن نستعرض معكم هذا املنهج كخطوة مسبقة لتفعيل 

 االسرتاتيجية العظمى للشورى اإلسالمية.
إن نقطة انطالق هذه املنهجّية هي الفرد، فال بد أن نفّعل املبدأ على مستوى الفرد، وميكن 

خلق هذا الوعي لدى الفرد كي يّتخذ أن نّتخذ ألجل ذلك مجيع الوسائل املختلفة من أجل 
منهج الشورى كمبدأ يف حياته ميكن له من خالله تطوير هذه احلياة، واختاذ القرار األصوب 

 يف كل أمورها، ويف شىت مناحيها.
وإذا تعّزز هذا املبدأ لدى الفرد فإنّه ال شك أّنك ستجده يفّعله يف أسرته، ويفّعله يف جمال 

ذا املقام هو خطّة مدروسة من أجل إجناز عملّية التفعيل هذه على عمله، وما حنتاجه يف ه
أكمل وجه ممكن، وهذه اخلطّة حتتاج بال شك إىل دراسة منهجّية تناسب أبعاد اجملتمع الذي 
تفّعل فيه، وحتتاج إىل أناس خملصني يقصدون من وراء ذلك وجه اهللا تعاىل، والنصر والعزّة 

مث حتّقق الصالح للمجتمع اإلسالمي خاّصة، ولإلنسانّية  لدينه، والتمكني له يف األرض،
 على وجه العموم.

ينبغي أن نكون فيها على استنارة باملراحل اليت ننوي جتاوزها، وينبغي  إن منهجّية التمرحل
أن يكون هذا التجاوز بعد انتهاء كل مرحلة جتاوزا صحيحا، كما ال بد من دراسة خطوات 

 كل مرحلة على حدة، حبيث خنرج يف النهاية بتفعيل حقيقي للمنهج يف احلياة اإلسالمّية.
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 الفصل الثاني
 ية العظمى لتحقيق الرؤية المستقبلّيةاالستراتيج

ينبغي التأكيد على الدوام بضرورة االتفاق على اسرتاتيجّية عظمى يّتفق فيه أهل العلم، 
وتكون مبثابة دستور يتخذ من أجل تفعيل مبدأ الشورى كنظام للدولة اإلسالمّية، ومما ال 

ميكن أن ختلق جّوا من شك فيه بأن ما ذكرناه سابقا من منطلقات هي مبثابة مقّدمات 
 التهيئة لوضع هذه االسرتاتيجّية العظمى.

ومما ينبغي اإلشارة إليه أن مبدأ الشورى مل يشرع ليكون مقصورا على نظام الدولة 
اإلسالمّية فحسب، بل شرع هذا املبدأ ليكون فلسفة حلياة املسلمني يتناول شىت جماالهتا، 

ون فلسفة يف حياة الفرد، ويف حياة األسرة، وسائر جوانبها، فالشورى قد شرعت لكي تك
 ويف ما تّتخذه املؤسسات يف الدولة من قرارات.

إن االستثمار احلقيقي ملبدأ الشورى، وحتقيق هذه االسرتاتيجّية املنشودة حيتاج مّنا إىل 
إخالص لوجه اهللا، وإنّه وإن كان احلاكم مستبّدا فباإلمكان أن يطرح عليه جمموعة من 

ــاء الراسخني يف العلم مشروعا متكامال يستمد أحكامه من الشريعة السمحة، وهذا بال العلمـــ
 شك يستلزم حسن العرض، وعظم املكتسبات اليت تتحقق لألّمة هبذا املبدأ.

وأنا أرى من خالل استعراضي واّطالعي على ما سبق أن ما ذكرته من أن نظام الشورى 
العقد فيه خيتلف يف ذلك عن الدميقراطّية اليت يكون يقوم على صفوة اجملتمع، وأهل احلل و 

فيها أهل احلل والعقد من عموم الشعب، وأن اختيارهم يتم عن طريق االنتخاب املباشر من 
الشعب، وبذلك يعتربون ممثّلني لألّمة، وال شك أن هذا االختالف حيّتم علينا أن نصرف 

العمل على تفعيل اسرتاتيجّية متكاملة  النظر عن نظام الدميقراطّية وما يّتصل به من أجل
حتّقق أهداف الشورى اإلسالمّية بوضع مصري األّمة بيد صفوهتا، وأهل احلل والعقد فيها، 

 ويكون ذلك باسرتاتيجية تشتمل على اخلطوات التالية:
 أوال: تبّني حاكم المسلمين لهذا المبدأ باعتباره من فرائض الدين.   

يف هذا الواقع الذي نعيشه لن يكتب هلا البداية إال من خالل  ال شك أن نقطة االنطالق
تبّين من حيكم املسلمني هلذا املبدأ، ولن يكون ذلك إال إذا حتّققت فلسفة الشورى قبل ذلك 
يف حياة اجملتمع، وهذا التحقق يكون مبثابة تدعيم إلقرار هذا املبدأ وتفعيله، وسوف يكون 
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بدأ على أرض الواقع مبا يتناسب مع نظام الشورى اإلسالمي، هذا التبّين لتحقيق وتفعيل امل
وما يقوم عليه، ووسائله، وأهدافه، وقبل كل ذلك ال بد أن يتحّقق اإلخالص لوجه اهللا يف 
تطبيق أحكامه يف تفعيل هذا احلاكم هلذا املبدأ، وإال فإنه لن تتحقق له أي قيمة على أرض، 

ل هذا املبدأ العظيم تدعيم ملوقف األّمة وإبراز هلا على وال بد أن يفقه احلّكام بأن يف تفعي
 الساحة، وحتقيق التقّدم هلا هبذه الوسيلة اإلسالمّية العظيمة ملن فقه معناها ومغزاها.

 ثانيا: تكوين لجنة عليا تضم مختلف الخبرات في المجتمع.
يصل إدراك احلاكم  ال ميكن بأي حال من األحوال خاّصة يف األقاليم اإلسالمّية الكبرية أن

باخلربات اليت تأيت يف املرتتبة األوىل يف اجملتمع، كما ال ميكن كذلك أن يتحقق الفهم واإلدراك 
 يف اخلربات املطلوبة يف هذه اللجنة العليا املكّونه من قبل احلاكم املخلص لوجه اهللا تعاىل.

اليت ينبغي أن تتوافر فيمن  إن وظيفة هذه اللجنة ستتمّثل يف االتفاق على املعايري والشروط
يتقّدم ليكون من أهل احلل والعقد، وال فرق يف ذلك بني الرجال والنساء، وما ينبين على 
ذلك من انعدام للفرق من مفاسد ميكن جتّنبه بطريقة أو بأخرى كما ذكرنا سابقا، ومن هذه 

اليت ينبغي أن تتفق  املعايري  على سبيل املثال السن، واالنتساب للوطن، وغريها من الشروط
عليها هذه اللجنة، واليت يتقّدم على أساسها من يرى يف نفسه التأّهل يف إبداء الرأي 

 احلصيف يف شئون األّمة.
مث تأيت بعد ذلك اخلطوة الثانية بعد حصر املتقّدمني لعضويّة جملس الشورى الذي تتحقق 

ن مهّمات اللجنة أيضا، وهي وضع به الرؤية املستقبلّية، عملّية أصعب من سابقتها، وهي م
املراحل واملسابقات اليت ينبغي أن يتجاوزها املتقّدمني كمعايري للتقييم الذي ينبين عليه 

 االختيار بعد ذلك، ومن هذا املعايري اليت ميكن معرفة قوة توّفرها فيمن يتقّدم:
 العقل التام، والتجربة السابقة. •
 واهلوى.الدين، والتقوى، وانعدام الغرض  •
 النصح، واملوّدة، وسالمة الفكر. •

وهذا مثال على معايري التقييم، ومنها كذلك اختبار مدى اخللفّية الدينّية لدى املتقّدم، 
وهو أمر هام جدا على أساس أن املواضيع اليت ستكون حمال للتشاور هي أمور اجتهاديّة ال 

ميكن حتقق ذلك من شخص ال ميتلك  بد أن تتفق واملبادئ العاّمة للشريعة اإلسالمّية، وال
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 الثقافة الدينية اليت تؤّهله لذلك.
ومنها كذلك ضرورة قياس فقه احلوار كوسيلة يستخدمها أهل الشورى للوصول إىل الرأي 
األصوب، ألنّه مهما بلغ من العلم، ومهما كانت اخلربة اليت ميتلكها ال ميكن بأي حال من 

ه آلّيات احلوار ومناهجه، وهذا الفقــــه قد اعتين به يف اآلونة األحوال أن يفيده ذلك إذا مل يفق
األخـــــــــرية يف علم يطلق عليه الربجمة اللغويّة العصبّية، والذي يعىن بفنون االتصال، ومنهجيّــــة 

 احلوار السليم الذي ميكن أن يتحقق به االستثمار للحوار.
أن تقوم بعملّية املتابعة لعملّية التقومي واملسابقات، مث تأيت املهّمة األخرية هلذه اللجنة وهي 

وال يقع من ضمن نطاق عملها أن تقوم بعملّية التقييم، فعلى سبيل املثال بالنسبة ملعيار 
اخللفّية الثقافّية الدينّية ميكن أن تكّلف جلنة من املرجعيات الشرعّية يف البالد لتقييم اخللفّية 

مدى توافر فقه احلوار لدى الشخص أن يدخل املشرتكني يف هذه الشرعّية، كما ميكن لقياس 
املسابقات يف دورة لعلم الربجمة اللغويّة العصبّية لتقييمهم، وهكذا تكون املنهجّية مع باقي 

 املعايري اليت تعتمدها اللجنة.
إن ما عرضناه من منهج سابق  يسّمى يف علم اإلدارة بنظام املسابقات، وهو من أكفئ 

مة اليت ميكن أن نصل من خالهلا إىل الوصول بعد جتاوز سائر املراحل يف اختبار املعايري األنظ
املختلفة إىل حتديد األشخاص املؤّهلني ألن يكونوا أهال للشورى، أو من يطلق عليهم (أهل 

 احلل والعقد)، وصفوة اجملتمع وخالصته.
لس الشورى بأي حال من وال ميكن بأي حال من األحوال أن حنصر صفوة اجملتمع يف جم

األحوال عن طريق نظام االنتخاب، واجلميع ممن ملس التجربة االنتخابّية قد ملس بأن الرتشيح 
ملن يصل إىل منصب متثيل الشعب يعتمد على الدعاية اإلعالمّية، وما يّتصل به برنامج 

ال ميكنهم بأي  املنتخب، وإنّه وإن مل تكن للدعاية اإلعالمّية تأثري، إال أن عموم الشعب
حال من األحوال أن تتسع مداركهم ملن هو أكفئ هلذه املهّمة، وإذا كان هذا التأهيل ال 
ميكن أن يتحقق ملن يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب، كما ال ميكن حتّققها باختيار 

ن حيصر احلكام؛ وذلك ألنّه مهما بلغ من إدراك ألبعاد البالد، وأحوال العباد، فإنّه ال ميكنه أ
صفوة اجملتمع؛ ألنّه ال ميكنه وحده مهما بلغ حصر املعايري اليت يستطيع هبا أن يقوم بعملّية 

 التقييم، فإننا أرى يف تفعيل عملية املسابقات احلل الناجع.
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و كما أننا بدأنا حديثنا بالتأكيد على ضرورة إخالص احلاكم يف توّجهه هذا  يف هذا 
قيمة، فال بد من التأكيد على عدم التدّخل يف أعمال هذه  العمل، وإال مل تعد له أدىن

اللجنة من قبل احلاكم، وال يقوم بأي ضغوطات عليها، وكما هو اإلخالص لوجه اهللا 
مطلوب منه، فهو مطلوب من أعضاء هذه اللجنة العليا، ومطلوب كذلك ممن يتقّدم لشغل 

 هذه املسئولّية العظيمة.
م املسابقات كوسيلة ميكن أن حيقق غرض النظام الشوروي إن اقرتاحنا هذا باختاذ نظا

بانتقاء صفوة اجملتمع لتمثيلهم الرأي فيما ميس األّمة من قضايا خمتلفة، وانطالق تفعيل هذا 
النظام كأساس لالختيار باعتبار العضويّة يف جملس الشورى كأي وظيفة عاّمة قد سّخرت 

تبة أفضل األعمال اليت تكون خلدمة األّمة، إال أن خلدمة اجملتمع، بل إن ما تقوم يأيت يف مر 
 اختالفها إمنا هو يف درجة األمهّية، وعظم املسئولّية.

ثالثا: اآللية التي تقوم عليها فلسفة النظام في الدولة من أجل تحقيق االستثمار 
 األمثل لمبدأ الشورى.

ذا املنهج، وفيمن يقوم قد أّكدنا سابقا على ضرورة أن تكون النية خالصة فيمن يتبّىن ه
عليه، وفيمن يتقّدم له، وفضال عن ذلك ال بد أن ينطلق اجلميع من القاعدة النبويّة بأن اهللا 
حيب إذا عمل العبد عمال أن يتحّرى فيه اإلتقان، وإذا كانت غاية إقرار نظام الشورى 

غاية، وأن تكون عظيمة فال بد من العمل على تفعيل اجلودة للوسيلة اليت تتحقق هبا هذه ال
 هذه الوسيلة على قدر عظمة هذه الغاية.

ومن وجهة نظري بأننا سنتمّكن من احلصول على أكفئ القدرات يف تكوين جملس 
الشورى، وأن أهل اخلربة ومن هلم باع يف إدراك أبعاد اجملتمع ميكن أن نصل إليهم باستخدام 

ه ال حيّقق الغاية بوصول صفوة اجملتمع هذه الوسيلة، واليت فّضلناها على نظام االنتخاب؛ ألنّ 
 إىل جملس الشورى، وال اختيار احلاكم حيقق هذه الغاية.

ومما ال بد منه ضرورة أن يستقر مبدأ الشورى يف النظام السياسي للمجتمع، وال بد أن 
يكون مبدأ الشورى هو الدعامة األساسّية للحكم، وجيب على املسلمني أن يعملوا به يف 

 يف شئون دولتهم.شئو�م و 
ال بد أن تقوم فلسفة اجمللس على التعّرف على وجهة كل واحد منهم يف تطبيق الدين على 
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وهي: سؤال اخلرباء واملختّصني فيما يعرفونه،  املالئمةاحلياة، وال بد أن تتحقق مرحليت 
 وهي: قياس رأي ذوي اخلربة، وأهل الفن مبقياس الشريعة، ووزن وجهة نظر واملشروعّية

املختّصني مبيزان احلق والعدل، وتعترب هاتني الوسيلتني مها عماد االستقرار على الرأي يف 
 املوضوع حمل النقاش.

وأرى من خالل اتباع هذه املنهجّية ضرورة الفصل يف االختصاص بني مرحليت املالئمة 
قب، والذي واملشروعّية، وأعين بذلك أن تكون اهليكلة اليت يقوم عليها جملس الشورى املرت

نأمله متحققا يف رؤيتنا املستقبلية يقوم على أعضاء، وعّدة جلان متخصصة يستعني هبا 
اجمللس، وتكون هذه اللجان يف شىت جوانب وجماالت احلياة، فال بد أن تكون هناك جلنة 
دينّية، وجلنة اجتماعّية، وجلنة ثقافّية، وجلنة سياسّية وغريها، وهذه اللجان خيتار أعضاءها 
أعضاء اجمللس بالوسيلة اليت حتقق الكفاءة املطلوبة يف كل جلنة، وإذا كان دور  اللجان متمّثل 

 يف مرحلة املالئمة، فإن األعضاء يكون هلم الدور  يف التحقق من املشروعّية.
إن الفلسفة اليت ينبغي أن يقوم عليها نظام الشورى هو أنّه مقرر لتكميل الشريعة، ولتوجيه 

رفع مستواها، وهو مبدأ عام ومرن، وثابت ودائم، ال رأي فيه ألحد، وال متلك اجلماعة، و 
األّمة تغيريه، ولكن لألّمة تغيريه وتطويره بالتعاون من أويل األمر، وذوي العلم واخلربة، وأهل 

 احلل والعقد.
 كما ينبغي أن يخضع تطبيق الشورى وتنفيذه لقاعدتين أساسيتين هما:

 غلبّية.إلزام الكل برأي األ •
 وعدم املناقشة بعد االنتهاء من الشورى. •

وال بد أن يكون تفعيل الشورى فيما ال نص فيه صريح، ويكون يف مجيع األمور املباحة 
اليت تفتقر إىل استشارة، فتشمل مجيع شئون احلياة اليت حتتاج إىل رويّة، وتبّصر، وإعمال 

 )7.(142يفكر، وتضم كل األمور البشريّة اليت مل يرد فيها وح
واألهم بعد اتباع كل املراحل السابقة هو أن يلتزم احلاكم بالرأي الذي يستقر عليه اجمللس، 
وإال فما فائدة كل ما سبق، وما هذا االستهالك ألموال املسلمني ليكون االختيار بعد كل 
ذلك للحاكم، إن شاء أخذ برأيهم، وإن شاء عمل هو مبا استقر يف قناعته، وعندئذ ال 

 .142إمساعيل، مبدأ الشورى يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سبق ذكـــره، ص  -د.البدوي   142
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هلذا اجمللس أي تفعيل يف حياة اجملتمع، وتكون حياة اجملتمع رهن هواه، وال ميكن بأي  يكون
حال من األحوال أن نبدأ هذه االسرتاتيجّية إال باإلخالص هللا من كل من شارك فيها، مث 
نصرف عليها من أموال األّمة املبالغ الطائلة، وبعد كل ذلك ال يكون التفعيل للمبدأ مبعناه 

 ملتكامل.الشرعي ا
إن مبدأ الشورى كمبدأ انطلق من روح الشريعة اإلسالمّية هو مبدأ مرن جيتهد فيه فكر 
اجملتمع لريى االسرتاتيجّية األفضل يف تفعيله، وما سبق أن ذكرناه هو فكرة مقرتحة تتناسب 

هبا مع ما نعيشه يف هذا العامل من تعقيد، وقبل كل ذلك حيّقق األبعاد املختلفة اليت يتمّيز 
املبدأ، وما ذكرته ما هو إال اجتهاد يكتنفه الصواب واخلطأ، ولكّنها رؤية أسأل اهللا أن يتحّقق 

 هبا التفعيل هلذا املبدأ العظيم الذي نبحث عنه منذ زمن بعيد.
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 الخاتمة
 ﴾َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمرِ ﴿

بالدنيا، وإذا كان  إن مبدأ الشورى بال شك مبدأ عظيم قد ضّيعه املسلمون بسبب تعّلقهم
املسلمون قد بنوا حضارة عظيمة لإلنسانّية يف العهود الالحقة لعهد اخللفاء الراشدين رغم 
انعدام الشورى كنظام شرعي مّتبع، فإن ذلك ملا تأّصل يف عصورهم من قّوة اتصال وتفعيل 

األّمة خسائر للشريعة اإلسالمّية على أرض الواقع، إال أن األهواء اجلاحمة هي اليت كّبدت 
فادحة  متثّلت يف ضعف يف االستقرار للدولة، ولو أن ذلك مل يتحّقق، ومل يتفاقم ملا كان هذا 

 هو حال املسلمني اليوم.
أن نعيد األّمة إىل قّوة متكاملة يف  وحناول أن نسعى من خالل تناولنا ملبدأ الشورى

، وإذا كانت حضارة اإلسالم االتصال باألحكام من أجل تفعيل حقيقي هلا على أرض الواقع
يف السابق قد بنت صرحها الشامخ كحضارة لإلنسانّية، فإن استنهاض اهلمم يف هذا األوان 
أصبح عامال ضروريا كي حنقق ما وصلوا إليه، بل وأكثر من ذلك؛ ألننا سنعمل على حتقيق 

ولن يكون ذلك  التفعيل يف عصرنا هلذا املبدأ العظيم، وسنحاول أن نستثمره أحسن استثمار،
إال بإدراك كامل ألبعاده االسرتاتيجّية، ومن مث تأيت عملّية التفعيل له على أرض الواقع يف 

 تناغم غاية يف الروعة.
إال أن هذا األمر ليس باألمر اهلّني، وال بد أن حنقق بعض املنطلقات اليت تعيننا على 

بل هناك جوانب متعّددة ينبغي التفعيل له، وليس يف جانب واحد يتحّتم علينا الصياغة، 
على الفكر اإلسالمي أن يتناوهلا بطرح جّدي يزيل اللبس فيها، وال سيما إذا كان هذا الطرح 

 مبنهجّية يستقر فيها الفكر اإلسالمي بكل أطيافه وتوّجهاته على رؤية موّحدة.
جتمع املسلم، إن التحّديات اليت تواجه األّمة حتّتم عليها تطوير األوضاع السياسّية للم

وكّلما تأّخر بنا الزمان ستصعب علينا عملّية التطوير، ال سّيما وحنن نعيش يف عصر تتسارع 
فيه املتغّريات مع ماال يتوافق وإدراك الفكر املسلم الذي تقاعس كثريا عن تطوير ذاته، ولن 

ساليب بينه يتحقق له هذا التطوير إال إذا انطلق من مبادئه وقيمه، وترك خلط الوسائل واأل
وبني غريه من النظم األخرى، واليت ال تتوافق أبدا مع حمتواه، وأهدافه، وتطّلعاته املستقبلّية يف 

 بناء األّمة والنهوض هبا.
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إن ضعف حصيلتنا من التجربة الشورويّة هو الذي يعّقد عملّية التفعيل هلذا املبدأ من 
األهم من كل هذا أن نبدأ التوّجه حنو جديد، إال أن املهم يف ذلك أال ننكسر رغم ذلك، و 

التفعيل هلذا املبدأ مبنطلقات سليمة تتفق وأبعاده، وما نراه اليوم من أشكال صوريّة لتفعيل 
املبدأ على أرض الواقع ال ميكن أن يتحّقق من خالهلا االستثمار احلقيقي للمبدأ، وإذا أردنا 

ق من نظرة شرعّية خالصة له... نبين أن حنقق االستثمار احلقيقي للمبدأ ال بد أن ننطل
منطلقاهتا بسواعدنا؛ ألننا األقوى على إدراك أبعاد منهجنا، وهنا فقط ميكن أن نتجاوز واقعا 

 أليما قد أعيتنا أزماته اليت ال ينتهي وقعها األليم إال بوقفة ومهّة حتيا هبا األّمة من جديد. 
وحنن بدورنا حناول أن نتدارس املبدأ، ونتناقش يف جوانبه وأبعاده؛ وذلك حىت نعيد صياغة 
منهجّية متّكننا من النهوض به، وحماولة بلورته كفلسفة تقوم عليها حياة اجملتمع املسلم يف كل 
ا جماالته، وعرب مجيع مستوياته، ولنا يف هذا البحث بعض التصّورات اليت نرجتي أن حتّقق شيئ

من التطوير هلذا املبدأ، والعرض اجلّيد هلذا املبدأ مبا يتوافق مع منطلقاته وأبعاده نستعرضها  
 كالتايل:
:لقد أصبح من استثمار علم البرمجة اللغويّة العصبّية في خدمة مبدأ الشورى •
ا د أن نصل إىل حماولة للتنسيق بني الرؤى املختلفة، وهذا مروري يف ظل هذا العامل املعقّ الض

جيعل من احملّتم علينا أن �تم مبثل هذه العلوم اليت ختدم العملّية احلواريّة، واليت تعترب واقعا 
عملّيا ملبدأ الشورى؛ وذلك حىت نقّوي األسس اليت يقوم عليها املبدأ، وبالتايل نتمّكن من 

بناءها  حتقيق مكاسب أكرب مبحاولة حقيقّية إلخراج األّمة مما هي فيه، ومن مث العمل على
 لتكون قويّة على الدوام، وقادرة على مواجهة مجيع التحّديات، والتأقلم مع مجيع املتغريات.

: هناك طريقة مثلى الختيار أهل احلل الطريقة المثلى الختيار أهل الحل والعقد •
والعقد يف ظل املتغريات واملستجدات اليت نراها يف واقعنا، وهذه الطريقة يطلق عليها نظام 

ابقات، وهي طريقة مّتبعة يف معظم النظم املعاصرة يف اختيار املرّشحني للوظائف، املس
وانطالقا من اعتبار العضوية يف جملس الشورى وظيفة عامة، فإنّه ميكن تطبيق هذا النظام يف 
اختيار أعضائها وممثّليها، وهذه الطريقة يتم بناء عليها االختيار وفق أسس موضوعّية تأخذ 

ر قدرات وكفاءات املرّشحني ومدى صالحيتهم لتويل هذا املنصب اهلام، ويقوم يف االعتبا
 بوضع قواعد هذه املسابقات طبقا لقواعد تضعها جلنة مكّونة بأمر من احلاكم.

www.alukah.net 

http://www.alukah.net/


163 
 الشورى ومعاودة إخراج األمة

: إن مسألة األساس الذي نبني عليه إمكانية اندراج المرأة ضمن أهل الحل والعقد •
تهاديّة، وال يوجد فيها دليل صريح، إال أن تقّلد املرأة لعضويّة جملس الشورى مسألة اج

القواعد الشرعّية العاّمة، وواقع التجربة يف التاريخ اإلسالمي تدلل على أن املرأة كانت 
مستشارة منذ العهد النبوي الشريف، كما أّ�ا صاحبة دور يف خدمة اإلسالم، وهذا ما 

) يستشري املرأة فتشري برأيها ε( جعلها صاحبة دور فّعال يف إبداء املشورة، وقد كان النيب
 فيأخذ به.

وإذا أردنا أن نكون منصفني يف هذا املوضوع ال بد أن نعلم بأن النساء يف اجملتمع 
اإلسالمي أكثر من الرجال، كما أن هناك أمور ختص ما يتعّلق بشئو�م يكون رأيهم فيها 

ال، وهناك رجال أرجح أرجح من رأي الرجل، وبشكل عام هناك نساء أرجح عقوال من الرج
عقوال من النساء، واملقصود من الشورى واهلدف هو أن نصل إىل أرجح العقول يف اجملتمع 

 هبدف استثمارها يف املشورة يف أمور األمة.
إن املرأة والرجل قد خّصهما املوىل سبحانه بالعقل، كما أن نقصان العقل عند املرأة قد 

عّلق بقّوة التذّكر ووجود العاطفة عند املرأة بشكل أكرب من وجدنا تفسريه، وأنّه يقصد به ما يت
الرجل، فإن هذا ال يعين بأي حال من األحوال رجحان الرجل على املرأة، فأمور األّمة 

 اإلسالمّية هتم الطرفني مجيعا، وكال الطرفني يستطيع أن يبذل فيها جهدا.
الدولة اإلسالمّية يثمر كثريا يف بناء إن تقّلد املرأة لوظيفة املستشارة يف جملس الشورى يف 

اآلراء الصحيحة، فهي متلك حسن الرأي يف بعض األمور اليت ختّصها أكثر من الرجل، هذا 
باإلضافة إىل األمور األخرى اليت تبدي فيها رأيها، وما املانع من أن تبدي رأيها يف ما ميس 

الرجل يف إدارة منزهلا وممارسة أمور الدولة، أليست متتلك عقال كالرجل؟، أليست قادرة ك
 عملها؟، أليس ميكنها أن حتتشم ومتارس عملها يف اجمللس كأي وظيفة عاّمة؟.

إن  األساس الذي ينبغي أن نبني عليه إلزامّية الشورى في مبدأها، وفي محّصلتها: •
ما يهّمنا يف هذا املقام هو أن نعلم بأن ديننا اإلسالمي مبين على جلب املصاحل ودرء 

ملفاسد، ومل تأت الشريعة اإلسالمّية إال لتحقيق ذلك؛ وذلك ألن اإلسالم يف جوهره يهدف ا
إىل عمل ما حيّقق أفضل املصاحل واملكتسبات للمسلمني على وجه اخلصوص، ولغريهم على 

 وجه العموم.
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إن املقام ليس هو أن جنعل الشورى على سبيل الوجوب فيأمث إمام املسلمني إذا مل يأخذ 
وال أن جنعلها على سبيل الندب فيكون أخذ اإلمام هبا من باب املستحسن، وما نود أن  هبا،

نتوّجه إليه يف الرأي هو أن نعلم بأن ما تتحقق فيه املصلحة بشكل أكرب هو الذي ينبغي لنا 
 أن جنعله منهجا للمسلمني، ويف ذلك حتقيق جلوهر اإلسالم ومقصده.

على أن الرأي إذا كان حمال للتشاور وتبادل اآلراء أقرب وال شك أن مجيع العقالء يّتفقون 
إىل الصواب حبكم أن األفكار حوله تتالقح لتنتج الفكر املنظور من عّدة زوايا يف هذه 
الوسيلة مما لو استبد به املرء، ومن هنا نستطيع أن نؤّكد بأن الرجاحة والوجاهة يف الرأي 

، ويكفينا دليال على استحسان هذا األسلوب الذي تتحقق يف احلالة األوىل أكثر من الثانية
) كان كثري εيتعّني على األّمة أن تأخذ به أنّه ذكر يف القرآن الكرمي، وأن صاحب الوحي (

املشورة ألصحابه، وبغض النظر عن حكم الشورى، فإن حتّقق املصلحة األحسن باألخذ هبا 
 هو ما يستلزم أن يأخذ به كأسس نبين عليه إلزامّية املبدأ.   

أما ما يتعّلق بوضع الشورى كمحّصلة، فإن األمر  بعد تبادل اآلراء يف املوضوع حمل 
اكم بعد كل هذا اجلهد فما هي الفائدة من إقرار هذا املبدأ التشاور إذا كان رهن موافقة احل

إذا؟، وإذا كان األخذ مببدأ الشورى هو الذي حيقق املصلحة األفضل يف وصول األّمة إىل 
رأي حول املوضوع حمل التشاور، فال بد إذا من التزام احلاكم مبا وصل له أهل احلل والعقد؛ 

بالتزام احلاكم برأي أهل احلل والعقد أكثر مما لو كان وذلك ألن حتقق سداد الرأي ورجاحته 
ذلك وفق ما يرى من األخذ برأيهم من عدمه، وما معىن الشورى؟، وملاذا أمرنا اهللا هبا إذا  
كان احلاكم ال يّتبعها أو يلتزم هبا؟، والشورى الغري ملزمة يف حمّصلتها للحاكم شورى مزّورة 

أهل الشورى بأّ�م إذا استفرغوا جمهودهم يف استنباط ما مرفوضة، ولو أنّه كان معلوما عند 
طلب منهم التشاور فيه، مث مل يكن ذلك معّوال عليه مل يكن لذلك تطييب لنفوسهم، وال 

 رفع ألقدارهم، بل فيه إحياشهم وإعالمهم بأن آرائهم غري مقبولة وال معّول عليها.
واعتماده كنظام؛ وذلك عدم إمكانّية الخروج بمصطلح مهّجن كالشورقراطّية  •

إن مبدأ  لشّدة االختالف بين كال النظامين بما يجعل من المستحيل الجمع بينهما:
الدميقراطّية كمبدأ وجتربة من التجارب العاملّية ال ميكن أن نتّوجه إليه كمبدأ، وقد رأينا فشله 

بات فشله، فهي  يف حكمه لواقع العامل، وما جرى يف العامل من انعدام لالستقرار كفيل بإث
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كما طّبقها ويطّبقها الغربّيون قد فشلت، ولّكنها ومن باب اإلنصاف جند فيها بعض املعامل 
اليت تتفق مع بعض األسس اليت يقوم عليها نظام الشورى، ولكننا ال نرى فيها أي إجيابّية قد 

املفّكرين  انعدمت يف نظام الشورى، وهذا األمر هو الذي يوّلد الغرابة يف ما قام به بعض
مبحاولة إثبات بأن الدميقراطّية هي النظام الذي ينبغي أن تقوم عليه �ضة املسلمني، ولكن ال 

 بد أن يكون ذلك مبا يتوافق مع واقعهم، ودينهم، ومبادئهم
وأنا أرى بأن هذا التوّجه مل يتوّلد إال نتيجة االنكسار واالحنطاط اليت عانت األّمة من 

خرية، وهو ما جعل املفّكر اإلسالمي يلتمس أي نور ينتشله من هذا ويالته يف اآلونة األ
الوادي املظلم، إال أنّه نسي أن خلفه نور لو اقتبسه لكان حتقيق �ضته من نور هذا 
االقتباس... إنّه نظام الشورى يف عصره الذهيب، وضرورة العمل على تفعيله يف أرض الواقع؛ 

يم حنو النهوض بأّمتنا وإعادة الدور احلقيقي الذي وذلك حىت يتحقق لنا االنطالق السل
 تضطلع به كحضارة إنسانّية لكل األجناس البشريّة.

وهذا هو ما خرجنا به يف هذا البحث، ونسأل اهللا يف ختام هذه الدراسة التوفيق فيما 
 نصبوا إليه، ونصلي ونسلم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إىل

 يوم الدين.
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   جمال اإلفادة من التجارب العاملية 
 آليات وموازين اإلفادة من التجارب العاملية 
 :الشـورى والدميقراطية... التجانس الغائب الفصل الثاني 
 :مفهوم مبدأ الدميقراطية، وأصوله التارخيية، وتطوره حىت العصر  المبحث األول

 احلاضر 
 ة  مفهوم مبدأ الدميقراطي 
   األصول التارخيية ملبدأ الدميقراطية وتطّوره حىت عصرنا احلاضر 
   اجلانب السليب يف الدميقراطية 
    اجلانب املثايل يف الدميقراطية 
   الدميقراطية والبعد عن الواقعية 
   موقف الفكر اإلسالمي إزاء ذلك 
 :أوجه االتفاق واالختالف  بني الشورى والدميقراطية  المبحث الثالث 
   أوجه االتفاق 
 أوجه االختالف 
 :ملـاذا ال نقتبس من الدميقراطية الغربية؟ المبحث الرابع 
 الهوامش 
 محتوى الباب الخامس 
 ةالباب الخامس: رؤية مستقبلية لكيفية استعادة الشورى  في الحياة اإلسالمي 
 :منطلقات حتقيق الرؤية املستقبلية الفصل األول 
 :الرؤية املستقبلية االسرتاتيجية العظمى لتحقيق الفصل الثاني 
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